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RESUMO 

A reflexão sobre a inovação pedagógica no ensino superior é um tema 

de grande importância no contexto atual de mudanças de paradigmas na 

sociedade da aprendizagem e do conhecimento. Os avanços das tecnologias da 

comunicação, as novas demandas do mercado de trabalho e as mudanças no 

perfil dos estudantes são algumas das considerações pertinentes para uma 

reflexão sobre práticas docentes e modelos pedagógicos utilizados atualmente 

em alguns contextos, assim como o próprio sentido das universidades na 

sociedade.  

O trabalho propõe uma reflexão sobre mudanças nos modelos 

pedagógicos de ensino-aprendizagem-avaliação, as quais podem trazer consigo 

implicações implícitas e efeitos colaterais, identificados muitas vezes apenas 

após sua implementação nos contextos. Este trabalho tem como objetivo central 

entender e sistematizar algumas destas implicações, identificadas pelos 

docentes distinguidos no ano de 2015 nos Prémios de Excelência Pedagógica 

da Universidade do Porto. Coordenado pelo Gabinete de Inovação Pedagógica, 

os Prémios de Excelência Pedagógica foram criados para distinguir, promover e 

divulgar modelos educativos de excelência que atendam aos desafios 

pedagógicos atuais. Nessa perspectiva, valoriza-se a aplicação de processos 

coordenados de ensino, aprendizagem e avaliação, bem como aprendizagem 

ativa pelo estudante. Destinado a docentes, investigadores ou a grupos de 

docentes que se constituam como uma equipa pedagógica na leccionação de 

uma ou mais unidades curriculares.  

Desde a construção do quadro conceptual teórico e metodológico 

científico à sistematização das entrevistas, percorremos o caminho da definição 

da inovação pedagógica e das implicações no processo de construção de novos 

paradigmas de ensino-aprendizagem-avaliação. Não temos como pretensão 

esgotar o tema, cientes da complexidade da problemática e seus contextos, no 

entanto, concentramos o nosso esforço em dinamizar os diferentes discursos e 

propor novas reflexões sobre a educação no ensino superior.  

PALAVRAS-CHAVE: Inovação Pedagógica; Ensino Superior e Aprendizagem; 

Prêmios de Excelência Pedagógica; Universidade do Porto. 
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RÉSUMÉ 

La réflexion sur l'innovation pédagogique dans l'enseignement supérieur 

est un sujet de grande importance dans le contexte actuel de changement de 

paradigme dans la société de l'apprentissage et du savoir. Les progrès des 

technologies de la communication, les nouvelles exigences du marché du travail et 

l'évolution du profil des étudiants sont quelques-unes des considérations pertinentes 

pour une réflexion sur les pratiques d'enseignement et les modèles pédagogiques 

actuellement utilisés dans certains contextes, ainsi que sur le sens même des 

universités dans la société. 

Ce travail propose une réflexion sur les changements dans les modèles 

pédagogiques d’enseignement-apprentissage-évaluation, qui peuvent avoir des 

implications implicites et des effets secondaires, souvent identifiés seulement après 

leur mise en œuvre dans des contextes. L'objectif principal de ce travail est de 

comprendre et de systématiser certaines de ces implications identifiées par des 

professeurs distingués en 2015 avec le Prix d'excellence pédagogique de 

l'Université de Porto. Coordonnés par le Bureau de l'innovation pédagogique, le Prix 

d'excellence pédagogique a été créé pour distinguer, promouvoir et diffuser des 

modèles d'excellence éducatifs répondant aux défis pédagogiques actuels. Dans 

cette perspective, l’application de processus coordonnés d’enseignement-

apprentissage-évaluation ainsi que l’apprentissage actif par l’élève est valorisée. Le 

prix d'excellence pédagogique de l'Université de Porto est destiné aux enseignants, 

chercheurs ou groupes d’enseignants constitués en équipe pédagogique dans 

l’enseignement d’une ou de plusieurs unités du programme. 

De la construction du cadre conceptuel théorique et méthodologique à la 

systématisation des interviews, nous parcourons le chemin de la définition de 

l'innovation pédagogique et des implications dans le processus de construction de 

nouveaux paradigmes enseignement-apprentissage-évaluation. Nous ne 

prétendons pas épuiser le thème, conscients de la complexité de la problématique 

et de son contexte, mais nous concentrons nos efforts pour dynamiser les différents 

discours et proposer des nouvelles réflexions sur l’enseignement supérieur. 

 

MOTS CLÉS: Innovation pédagogique; Enseignement supérieur et apprentissage; 

Prix d'excellence pédagogique; Université de Porto. 
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ABSTRACT 

The reflection on pedagogical innovation in higher education is a subject 

of great importance in the current context of paradigm shifts in the learning and 

knowledge society.  The advances in communication technologies, the new 

demands of the labour market as well as changes in the profile of students, are 

just some of the pertinent considerations for a reflection on teaching practices 

and pedagogical models currently used in some contexts, as well as the 

significance of universities in society. 

This work proposes a reflection on changes of the pedagogical models 

in teaching-learning-evaluation, which may have implicit consequences and side 

effects, often identified only after the implementation in contexts. The present 

work aims to understand and systematize some of these implications, identified 

by teachers distinguished in 2015 by the Pedagogical Excellence of the University 

of Porto Awards. Coordinated by the Pedagogical Innovation Office, the 

Pedagogical Excellence Awards were create to distinguish, promote and 

disseminate educational models of excellence that meet the current pedagogical 

challenges. By this perspective, the award values the application of coordinated 

processes in teaching, learning and evaluation, as well as the application of active 

learning strategies. Aimed for teachers, researchers or groups of teachers 

constituted as a pedagogical team in the teaching of one or more curricular units. 

From the construction of the theoretical and methodological conceptual 

framework, to the systematization of the interviews, we follow the path of defining 

pedagogical innovation and the implications in the process of construction new 

paradigms of teaching-learning-evaluation. We do not intend to consume the 

theme, we are aware of the complexity of the problem and its contexts. However, 

we concentrate our efforts in invigorate the different discourses and promoting 

new reflections about education in higher education. 

 

KEY WORDS: pedagogical innovation, higher education, Pedagogical 

Excellence Awards, University of Porto 
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INTRODUÇÃO 

 A inovação pedagógica é hoje um dos temas mais discutidos no contexto 

do ensino superior. Não se trata apenas de uma filosofia de trabalho ou boas 

práticas, a inovação pedagógica tornou-se um dos principais caminhos para a 

construção de um modelo educacional no ensino superior que responda às 

questões mais pragmáticas da atualidade na chamada sociedade do 

conhecimento. As novas demandas do mercado de trabalho e sua 

competitividade, o avanço e o desenvolvimento das tecnologias educativas e a 

globalização, são alguns dos motivos que nos condicionam a uma reflexão 

profunda sobre as possíveis transformações dos atuais modelos de ensino-

aprendizagem-avaliação.  

 Quais são as respostas que o ensino superior precisa dar a uma 

sociedade de mudanças cada vez mais aceleradas em todas as suas dimensões 

e com novos problemas sociais, econômicos e políticos? Quais são as respostas 

que a sociedade pode esperar da comunidade acadêmica? Até onde cabe ao 

ensino superior responder a tais demandas? Até onde podem cooperar as 

universidades na resolução de tantas problemáticas? 

A mudança no perfil da comunidade acadêmica, as transformações do 

mercado de trabalho nas últimas décadas, os avanços das tecnologias de 

comunicação apelam para uma reconfiguração dos modelos pedagógicos no 

ensino superior. Será que as formas de se ensinar e fazer ciência precisam 

realmente de ser discutidas no sentido de uma atualização ou transformação? 

Como é que os docentes reagem diante deste novo quadro? 

A inovação pedagógica é um tema complexo, com várias divergências até 

mesmo na sua conceptualização. Esta engenharia de dissertar sobre a temática 

é um exercício que não objetiva o esgotamento da problemática, ou então, 

desvendar as “respostas enigmáticas” em problemas emergentes. No entanto, 

esperamos promover a reflexão e o diálogo, propondo novas possibilidades de 

investigação e debate.   

 O primeiro capítulo foca-se em analisar o cenário acadêmico de um modo 

geral, e tenta definir o conceito de inovação pedagógica perante a análise das 

principais mudanças na sociedade da aprendizagem, o apelo aos novos modelos 
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de ensino-aprendizagem-avaliação, assim como, o novo perfil de estudantes do 

ensino superior. No segundo capítulo o trabalho desenvolve-se numa 

perspectiva crítica da inovação pedagógica, levando em consideração os efeitos 

colaterais da inovação, incluindo as possíveis novas competências e práticas 

dos docentes universitários.   

O terceiro capítulo concentra a fundamentação epistemológica das 

metodologias de investigação, descrevendo minuciosamente o percurso 

investigativo, as técnicas de recolha e análise de dados, o procedimento das 

entrevistas e os argumentos para a estruturação de todo o trabalho. O quarto e 

último capítulo abre espaço a análise de documentos e dos dados recolhidos nas 

entrevistas. Além disto, o capítulo tem a responsabilidade de descrever o 

Gabinete de Inovação Pedagógica (GIP) e suas principais ações na 

Universidade do Porto. Ao final deste trabalho aspiramos contribuir na 

construção do conhecimento científico, no conhecimento sobre o Gabinete da 

Universidade do Porto, como também estimular mais trabalhos de pesquisa 

sobre a temática da inovação pedagógica no ensino superior.  

O objetivo do trabalho é analisar de forma sistemática algumas das ações 

do Gabinete de Inovação Pedagógica da Universidade do Porto e alguns dos 

reflexos destas ações no contexto acadêmico e de sala de aula a partir das 

percepções dos entrevistados. O trabalho investigativo é construído através de 

técnicas de recolha e tratamento de dados, pesquisa e análise documental, 

entrevistas semiestruturadas, com a colaboração de docentes e da Reitoria da 

Universidade do Porto.  

Nosso objeto de estudo concentra-se na construção da conceptualização 

da inovação pedagógica, nos procedimentos de sua implementação e na 

administração de possíveis colateralidades. O trabalho reforça a importância de 

levantar reflexões sobre as práticas pedagógicas no ensino superior e as 

relações estabelecidas entre docentes e alunos em contexto de sala de aula, 

não se trata de um discurso meramente figurado, mas sim, a partir de 

experiências reais, com sentido prático e interveniente. Será que em tempos de 

desconstruções de paradigmas dominantes, há um apelo para arquitetar uma 

nova profissionalidade docente, com novas competências e habilidades? Este é 

um dos objetivos de reflexão ao longo do trabalho de dissertação.  
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Introdução 

 Pretendemos neste capítulo discutir o paradigma da inovação pedagógica 

e a sua significância no ensino superior. Há muitas possibilidades para a 

construção da pedagogia no ensino superior, são muitas as variantes deste 

paradigma, de forma sucinta podemos enunciar apenas algumas delas, como 

por exemplo, fatores socioculturais e socioeconômicos, interesses políticos, 

legislação, estruturas dominantes sistêmicas, entre outros. Até mesmo dentro 

dos contextos da aprendizagem e na própria sociedade do conhecimento possa 

haver um desconhecimento ou confusão na apropriação do conceito da inovação 

pedagógica, e consequentemente também, na assimilação da sua importância e 

pertinência. Tais incompatibilidades entre o conceito da inovação e a sua 

aplicabilidade entre os elementos do contexto alvo, poderão inviabilizar a 

implementação e sustentação da própria inovação pedagógica. Deste modo, 

neste primeiro momento é dada atenção à construção de conceitos e descrição 

dos potenciais contextos de intervenção. 

 

1. A inovação para a construção da excelência pedagógica 

Quando tratamos da educação ao nível do ensino superior, as 

investigações concentram-se, em especial, nos sistemas, nas políticas, nas 

estratégias institucionais, ou então no afluxo dos estudantes, nos factores de 

sucesso nos exames, nas saídas profissionais. Os trabalhos investigativos 

marcantes de caráter pedagógico incidem de preferência nos problemas 

decorrentes do ensino de alguma unidade curricular especifica, ou então com 

interesses em novas técnicas, tais como os métodos audiovisuais e a 

informática. Mas, quando tratamos especificamente a respeito ao ensino 

superior são raros os trabalhos que aparecem de forma isolada e distinta dos 

outros níveis do sistema educativo (Bireaud, 1995).   

É possível afirmarmos que o ensino tornou-se uma técnica, que justifica-

se cada vez mais pela sua eficácia, como um meio para a otimização de suas 

realizações? 
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A inovação terá de passar, em primeiro lugar, pela clareza e pela determinação dos 

docentes e das suas instituições quanto à natureza dos fins e dos objetivos que se 

propõem alcançar no terreno da formação.  

Falar em estratégias, métodos e técnicas é tão só falar em meios ou caminhos possíveis 

que podem tornar-se confusos e até prejudiciais se empreendidos fora de um quadro 

claro de discussão das finalidades a atingir e de participação de todos nas decisões 

relacionadas com a inovação. Temos a convicção de que algumas experiências de 

inovação metodológica que foram realizadas em contextos de ensino superior e que 

foram mal sucedidas o foram por não haver, à partida, suficiente discernimento sobre os 

fins a atingir, sobre o que se entendia por aprendizagem dos jovens adultos e dos 

adultos, ou por falta de participação e corresponsabilidade de todos os docentes em 

relação às decisões tomadas (Esteves, 2010: 53). 

A autora aqui salienta a importância de uma construção conjunta, a 

inovação pedagógica no ensino superior percorre um caminho muitas das vezes 

desconhecido e que precisa ser percorrido em conjunto. As práticas pedagógicas 

precisam estar claras, sistematizadas e objetivas. Há responsabilidade 

partilhada não apenas na ação, mas também em arquitetar a inovação 

pedagógica, de contrário, corre-se o risco de tornar-se confuso e prejudicial. 

A citação seguinte reafirma que o conceito de inovação pedagógica 

possui diferentes interpretações, assim como ideais e meios de o fazer. Qual é 

o processo da construção da inovação pedagógica? De acordo com Bireaud 

(1995), no contexto do ensino superior, quando surgem novas práticas 

pedagógicas, ainda que difusas e pontuais cortinadas pelo questionamento se 

realmente são ou não prefixos da inovação pedagógica. A persistência em 

identificar essas práticas e se estão organizadas de tal maneira que se possa 

falar do aparecimento de novos modelos pedagógicos, é um desafio estrutural. 

Ainda segundo o autor, o primeiro passo, para que as práticas possam ser 

qualificadas por métodos, é que os elementos do processo ensinar/aprender, 

como por exemplo, a determinação das unidades curriculares, a organização das 

situações de aprendizagem e as modalidades de avaliação sejam organizados 

de maneira coerente e global e, sobretudo, que o conjunto desses elementos 

estejam em harmonia e sintonia com os objetivos educacionais gerais, no sentido 

de contribuir para os atingir ou, pelo menos, para se aproximar deles.  
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1.1. Novos modelos de aprendizagem no ensino superior 

          Estamos a falar de modelos pedagógicos (no plural) flexíveis à mudança, 

híbridos aos diferentes contextos e objetivos. De forma intrínseca o discurso da 

inovação pedagógica invoca a emancipação e autonomia das universidades na 

administração das propostas curriculares e suas práticas pedagógicas. Bireaud 

(1995) reitera que “não é desejável que só exista um modelo pedagógico no 

ensino superior; isso era, talvez, possível quando este apresentava uma certa 

homogeneidade. A diversificação em curso, com extensão das suas funções, 

implica uma diversificação paralela dos seus métodos” (p.171).  

          Talvez a influência da hierarquia na universidade de uma forma geral, 

constitua uma forte influência nos fundamentos para o modelo pedagógico 

tradicional. Segundo Bireaud (1995), na base, encontram-se os chamados 

funcionários (pessoal administrativo, técnicos, operários, pessoal dos serviços) 

reféns de um contexto normalmente muito pouco valorizado e pouco 

considerado por parte dos professores. Contudo, além de lhes caber a 

responsabilidade do funcionamento material da universidade, desempenham 

ainda um papel pedagógico a não desprezar, em virtude de contatos quotidianos 

que mantêm com os estudantes.  

          Antes de refletirmos sobre os sentidos de alguns modelos pedagógicos da 

inovação pedagógica, é primordial levantarmos algumas definições para o que 

denominamos de aprendizagem.  

O termo “ensinagem” explicita a intenção de significar o ensino em que realmente houve 

aprendizagem. Termos como ensinar, aprender e apreender são analisados. O primeiro 

deve ser uma ação intencional e deve resultar em aprendizagem; o segundo significa 

reter informações e é um termo ligado à pedagogia tradicional que deve ser superado 

pelo terceiro, que significa se apropriar dos conhecimentos, a fim de que estes se 

integrem à estrutura cognitiva dos educandos (Castanho, 2007: 67). 

  Somente será possível afirmar que um docente ensinou, se realmente se 

constatar que o aluno aprendeu, é uma afirmação condicional. Ouvir um docente 

dizer “eu ensinei todo o conteúdo, os alunos é que não aprenderam”, é 

absolutamente equivocada. Conforme diz Freire (1996), só se ensina quando o 

aluno aprende, do contrário não é ensino é apenas “dar aula”. O termo aprender 
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sustentado pela pedagogia tradicional concentra toda a responsabilidade no 

aluno pelo seu desenvolvimento no percurso acadêmico. 

          Para Bireaud (1995), à pedagogia interessa sobretudo o processo de 

ensinar/aprender na sua generalidade, incluindo o contexto institucional e social: 

as condições e situações de aprendizagem, as mediações, os processos, as 

relações entre envolvidos. A aprendizagem acontece quando é desejada pelo 

aluno, e se as condições em que é levada a efeito forem escolhidas, ou, pelo 

menos, aceites por ele. Se os estudantes não estiverem motivados pelos 

conteúdos que lhes são propostos, só lhes resta abandonarem os estudos, ou 

na melhor das hipóteses suporta-los. 

O sistema da pedagogia tradicional em muitas das vezes intenciona e 

submete os alunos a retenção de informações, por métodos de memorizações e 

repetições para aplicações em exames e testes que medirão o quanto este ou 

aquele aluno “aprendeu” sobre o conteúdo, facto este, desmotivador para muitos 

dos estudantes do ensino superior. Com um currículo “inchado” e professores 

sobrecarregados com agendas e tarefas administrativas e implicado nas 

burocracias do sistema educacional. Este discurso não está restrito apenas aos 

professores das escolas, os docentes do ensino superior participam da mesma 

conjuntura.  

Romper com a pedagogia tradicional e caminhar rumo a uma perspectiva dialética é a 

proposta, e para isso é preciso empenho por parte dos alunos. Aprender não é uma ação 

passiva – exige muito trabalho; nesse contexto, o professor deve ser mediador e 

facilitador dos conhecimentos, instigando seus alunos a pensar criticamente, e expor 

suas ideias e dúvidas, a fim de elaborarem sínteses provisórias, adquirindo assim 

autonomia intelectual (Castanho, 2007: 67). 

O rompimento com a pedagogia tradicional é uma condição para a 

implementação da inovação pedagógica, com isto, não queremos dizer que tudo 

na pedagogia tradicional é ruim ou descartável, não pretendemos ser 

extremistas, é fundamental ter a prática de repensar a prática, mantendo o que 

é bom e remodelando o que está ultrapassado. O rompimento promove também 

um realocamento tanto dos estudantes como dos docentes, não é possível haver 

inovação sem o confronto com alguns paradigmas. Sair de uma posição passiva 
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e passar a uma posição ativa no contexto de sala de aula é uma mudança de 

paradigma.   

          Considerando o que refere Castanho (2007) podemos dizer que se 

complementa o pensamento de Bireaud (1995) ao mencionar que o exercício da 

autonomia na aprendizagem não equivale à aprendizagem da autonomia, mas 

encarrega o estudante por sua própria formação, por outro lado não podemos 

inverter os termos e afirmar que os estudantes autônomos são responsáveis da 

sua própria formação.   

Conforme diz Freire (1981), ninguém forma ninguém e ninguém se forma 

sozinho, os homens se formam entre si, sugere uma situação aparentemente 

paradoxal, onde há uma interdependência entre formando e formador e uma 

responsabilidade mutua dos sujeitos no percurso da aprendizagem. Mesmo nos 

ambientes virtuais da educação à distância é preciso a participação do docente 

interagindo com os estudantes. Do mesmo modo Bireaud (1995) afirma que uma 

formação extremamente individualizada não é a metodologia mais segura para 

o contributo da estruturação da autonomia, “uma vez que essa construção 

pressupõe socialização e domínio das interações” (p.83).  

          A inovação pedagógica não é um ato isolado, ela é condicionada à 

interação de pessoas, de ideias, de tempos e espaços diferentes. A autonomia 

não traz em sua significância o isolamento ou o silencio, a inovação pedagógica 

é barulhenta e “desorganizada”. Uma desorganização controlada que no 

decorrer de sua implementação origina a estabilização das práticas.  

Bireaud (1995) denomina de “confusão” a disparidade entre os objetivos 

de ensino e objetivos de aprendizagem. A maior parte dos programas de ensino 

tradicionais, o docente recebe instruções sobre “como fazer”, entretanto, é o 

estudante que não pode aprender se não fizer nada. Não é possível estimular os 

estudantes do ensino superior a aprender a aprender e a terem pensamento 

crítico, quando o programa de ensino não garante esta autonomia. 

[...] a universidade não pode mais ignorar questões de ordem pedagógico-didáticas, isto 

é, o modo como se ensina e se criam condições de aprendizagem, mas também o modo 

como se avalia a aprendizagem, como se organiza o currículo e como se têm em conta 

as interações humanas que acompanham todo este processo (Leite, 2010: 7). 
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O trabalho do professor é imprescindível na motivação dos alunos, 

Trindade (2010), diz que, “aprende-se quando somos estimulados a pensar e a 

aprender a aprender, porque, nesta abordagem, é o desenvolvimento cognitivo 

dos sujeitos e das dinâmicas endógenas que lhes estão subjacentes que 

poderão garantir a ocorrência de aprendizagens” (p. 84). Assim podemos 

considerar a inovação pedagógica para estimular o pensar, o espírito crítico dos 

estudantes de modo a favorecer o aprender a aprender. 

A autonomia nos contextos educativos é configurada através do aprender 

a aprender, ou seja, uma etapa anterior a construção do conhecimento. Esta 

reflexão é saudável e tem espírito colaborativo mútuo que proporciona uma mais-

valia em comum. E quando tratamos de aprendizagem autônoma realmente nos 

referimos das possibilidades e oportunidades de o estudante fazer a sua escolha 

e decidir por seu percurso da aprendizagem dentro dos objetivos curriculares 

comuns. 

Todas as áreas do conhecimento e da ação humana de que o ensino superior se ocupa 

podem proporcionar o desenvolvimento do pensamento crítico e reflexivo dos 

estudantes, ainda que também se deva admitir que existe um certo grau de diversificação 

desse pensamento em função dos padrões e valores consagrados em cada campo 

científico (Esteves, 2010: 51). 

Sob o mesmo ponto de vista, Bireaud (1995), diz que quanto “às 

aprendizagens, é inadmissível pensar-se que estas se podem processar 

mediante uma pura e simples ‘transmissão’, composta de demonstrações, 

explicações ou reflexões claras e bem estruturadas que o estudante ouve, lê, vê 

e reproduz” (p. 57). Importa refletir profundamente sobre os meios a fornecer aos 

estudantes, considerando suas diferenças intrínsecas, para que eles se 

apropriem dos saberes. Em síntese, cada estudante do ensino superior precisa 

dar sentido ao que se aprende para além das avaliações curriculares.  

 

1.2. Uma resposta ao modelo tradicional de ensino?   

Trindade (2010) afirma que a “autonomia intelectual dos estudantes, o 

desenvolvimento das suas competências instrumentais, cognitivas e relacionais 

depende, em larga medida, do tipo de organização e gestão do trabalho 

pedagógico que os professores possam propor” (p. 93). Desta forma, podemos 
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interpretar que o principal promotor da inovação pedagógica são os professores. 

A inovação depende da organização e gestão do trabalho pedagógico destes. 

Será que a ausência de formação pedagógica e a falta de motivação pode ser 

um impedimento para o avanço da inovação pedagógica em alguns contextos 

acadêmicos?  

 A primeira iniciativa poderá ser a mobilização dos docentes para uma 

formação contínua em áreas que dão sustentação à inovação pedagógica, 

como: competências pessoais, metodologias de avaliação, novas abordagens 

pedagógicas e tecnologias educativas. Bireaud (1995) diz que “se consideramos 

no seu todo o processo ensinar/aprender, temos de nos debruçar sobre três 

elementos: como determinar os conteúdos, a organização das instituições de 

aprendizagem ou de ensino e as modalidades de avaliação” (p. 47). 

A formação do estudante precisa ser integral, contemplando todas as 

esferas do desenvolvimento humano. O novo sentido da aprendizagem 

confronta o modelo tradicional que valoriza na maior parte das vezes o 

conhecimento baseado na retenção de informações. Qual é o sentido final de 

um novo modelo de aprendizagem? Para Rué, “aprender não pode ter outro 

sentido que o desenvolvimento ou melhoria pessoal, qualquer que seja o sentido 

ético, procedimental, cultural ou de competências que o sujeito outorgue ao 

sentido de melhora pessoal” (in Enricone, 2007). A inovação pedagógica não 

tem como prioridade apenas o resultado quantitativo, mas também leva em 

consideração os resultados qualitativos, ou seja, leva em consideração a 

experiência do aluno no processo da aprendizagem. Podemos extrair das 

vivências experimentadas novos conhecimentos e também a sistematização do 

desenvolvimento de novas competências.  

 Garrison & Archer, consideram alguns traços específicos na idealização 

para a aprendizagem de adultos no ensino superior:  

 Todos os aprendentes têm já uma experiência relevante para a tarefa de aprender e 

por isso são capazes de se envolver numa criação construtivista do conhecimento; 

 O grupo constitui o que se pode denominar como uma comunidade colaborativa; 

 Todos os aprendentes são capazes de assumir responsabilidades pela própria 

aprendizagem; 

 Os aprendentes têm ou podem adquirir a capacidade de pensamento crítico; 
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 A situação de aprendizagem inclui um propósito que dá aos estudantes motivação 

substancial para dominarem e gerirem a sua própria aprendizagem (in Esteves, 

2010). 

Estas características podem ser consideradas como reivindicações 

intrínsecas dos jovens que ingressam nas universidades com a expectativa de 

encontrarem modelos diferenciados de aprendizagem vivenciados na escola 

tradicional até então. Ou na condição de estudantes trabalhadores, que neste 

caso já poderão ter alguma autonomia no mundo do trabalho e desejam 

encontrar esta aplicabilidade nos cursos escolhidos. Desta forma a inovação 

pedagógica procura conduzir a uma visão sistêmica do processo da 

aprendizagem, respeitando o plano curricular e seguindo os objetivos de ensino. 

 De acordo com Gil (2006) a “andragogia fundamenta-se nos seguintes 

princípios: Conceito de aprendente; Necessidade do conhecimento; Motivação 

para aprender; O papel da experiência; Prontidão para o aprendizado” (p.12-13). 

É imprescindível entender sistematicamente o perfil dos estudantes, suas 

necessidades, motivações assim como suas habilidades e experiências em 

comum. Para Sarrico (2013) “é importante que as instituições do ensino superior 

compreendam as expectativas dos seus estudantes” (p. 243). Desta forma, 

poderão ainda haver algumas carências não atendidas no contexto andragógico: 

 Elaboração de diagnósticos de necessidades e interesses dos estudantes; 

 Definição de objetivos e planejamento das tarefas com participação dos estudantes; 

 Estabelecimento de um clima cooperativo, informal e de suporte à aprendizagem; 

 Seleção de conteúdos significativos para os estudantes; 

 Definição de contratos e projetos de aprendizagem; 

 Aprendizagem orientada para tarefas ou centrada em problemas; 

 Uso de projetos de investigação, estudo independente e técnicas vivenciais; 

 Valorização da discussão e da solução de problemas em grupo; 

 Utilização de procedimentos de avaliação diretamente relacionados à aprendizagem 

(Gil, 2006: 12-13)  

Estes pontos citados pelo autor são fundamentais na condição da 

implementação da inovação pedagógica no ensino superior. Evidentemente, 

estas exigências possuem aspectos particulares e condicionais. É um rascunho 

em aberto para todas as universidades que visionam implementar a inovação 

pedagógica, com mudanças consideráveis em suas estruturas paradigmáticas 
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no contexto educativo. A inovação pedagógica não possui um discurso pronto e 

preestabelecido com propostas engessadas ou um passo a passo para a 

resolução de problemas e enigmas. Não se trata de competição, de rankings ou 

premiações. Trata-se de arquitetar e alicerçar bases para a sustentabilidade da 

educação de qualidade, democrática, contemporânea, profissional, científica e 

social.  

 

2. Tempos de transposição na sociedade do conhecimento  

Vivemos em um mundo globalizado em que nenhum em outro momento 

da história estivemos mais familiarizados com as tecnologias da informação. Os 

veículos de comunicação tiveram que adaptar-se às novas formas de entrega de 

conteúdos e de informações, a ascensão das mídias digitais de comunicação 

que protagonizaram a chamada revolução digital. O avanço foi tão acelerado e 

instantâneo que tornou-se irreversível. Vivemos na sociedade da informação, na 

sociedade do conhecimento instantâneo, onde as pessoas a todo o momento 

têm acesso a informações e ao conhecimento através de dispositivos móveis 

conectados à internet (smartphones).  

A sociedade da informação à qual nos referimos não é estática, está em 

constante mudança e adaptação, este desequilíbrio tem influência direta nas 

formas como se aprende e na didática utilizada nas salas de aula. O 

conhecimento tornou-se quase que uma exigência social, excluindo do mercado 

de trabalho a todos aqueles que não tem uma formação acadêmica ou 

competências emergentes desenvolvidas.  

A universidade, enquanto lugar de formação de especialistas e de produção de 

conhecimento científico, artístico e cultural nas múltiplas direções e disciplinas em que o 

queiramos conceber, está perante a inevitabilidade de se adaptar às exigências da 

sociedade do conhecimento. Como em qualquer mudança contextual de grande 

magnitude os ensaios adaptativos são múltiplos, as possibilidades criativas e expansivas 

imensas – mas também os constrangimentos e as pressões para <soluções rápidas e 

eficazes> (Fernandes, 2017: 29). 

“Sociedade da informação”, “sociedade do conhecimento”, “sociedade da 

cognição”, são alguns termos que nos habituamos a ouvir e utilizar, como se 

existisse uma simbiose semântica em torno destas definições e, de igual forma, 
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todas fossem a mesma, fossem tratadas, fossem caracterizadas e utilizadas, 

igualmente, sem distinções. Segundo o autor são múltiplas as tentativas de 

adaptação às mudanças contextuais de grande magnitude. Tais pressões e 

constrangimentos exigem uma reação quase que imediata das universidades 

que têm o lugar de formação e produção de conhecimentos.   

Esta problemática é tão importante para a criação de referências ao longo 

deste trabalho quanto no impacto na organização da sociedade, no mundo do 

trabalho, nos sistemas educativos e na sociedade de um modo geral.       

Sociedade da Informação, que se pode definir como uma forma de desenvolvimento 

social e económico onde a aquisição, o armazenamento, o processamento, a avaliação, 

a transmissão, a distribuição e a disseminação de informação, conduzindo à criação de 

conhecimento e à satisfação das necessidades dos cidadãos e das organizações, 

desempenham um papel fulcral na evolução da humanidade (Fernandes, Correia & 

Antunes, 2007: 460). 

Nesta perspectiva, os autores, utilizam o termo info-exclusão quando o 

cidadão comum não possui consciência da importância do conhecimento nas 

sociedades atuais, além de estar ciente da sua multiplicidade de forma, 

entretanto, não têm condições econômicas, sociais e culturais para desenvolver 

capacidades de aprendizagem.    

 No enunciando citamos “tempos de transposição”, e a palavra tempo está 

no plural de forma proposital, significando a transformação constante do tempo 

nos contextos estudados. O termo transposição tem muitos significados 

dependendo do seu contexto, adaptando ao objeto investigativo, temos a 

concepção de sua relevância na construção da crítica fundamentada. 

Transposição refere-se à “alteração na ordem”, “mudança de tom”, 

transferência”, “deslocamento”, “erro de colocação, algo que aparece em local 

inadequado”.  

Vivenciamos tempos de alteração na ordem da sociedade da informação 

e do conhecimento, paradigmas absolutos estão sendo descontruídos. Há uma 

mudança de tom, de expectativas e necessidades da comunidade acadêmica. É 

facto que nos dias de hoje há uma transferência de conhecimento e informação 

muito mais instantânea e rápida em comparação a algumas décadas atrás. O 

conhecimento não é estático, não está fixo apenas em livros ou enciclopédias, o 

conhecimento está em constante movimento e construção.  
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2.1. A reconfiguração do ensino superior 

As mudanças na sociedade do conhecimento têm levado muitas das 

instituições do ensino superior a discutirem seus valores e missão. Por longos 

anos a universidade tem ocupado uma posição nobre na sociedade, formando 

profissionais, expandido as descobertas científicas e principalmente dando 

respostas científicas a muitos problemas sociais. Com a atual conjuntura do 

mercado de trabalho, com novos problemas sociais emergentes e uma grande 

expectativa depositada nas instituições do ensino superior, será este um 

momento de avaliação de suas práticas, sem ao mesmo tempo abrir mão de sua 

identidade?   

Bireaud (1995) afirma que “o saber tornou-se um dos elementos 

essenciais da produção econômica e compra-se e vende-se como qualquer 

produto ou bem de consumo. Nestas condições, o próprio processo de formação 

pertence a este circuito” (p. 138). Será que o mercado de trabalho e a sociedade 

civil não demandam respostas fora do alcance ou do âmbito das universidades? 

Quais seriam esses desafios hoje? 

Em síntese, podemos identificar três grandes desafios contemporâneos: Sociedade da 

informação e sociedade do conhecimento; Sociedade da esgarçadura das condições 

humanas, traduzida na violência, na concentração de renda na mão de minorias, na 

destruição da vida pelas drogas, pela destruição do meio ambiente, pela destruição da 

relação interpessoal, etc.; Sociedade do não-emprego e das novas configurações do 

trabalho (Pimenta & Anastasiou, 2002: 98). 

Bireaud (1995) reafirma que os estabelecimentos de ensino superior 

estão a implementar novas práticas e técnicas pedagógicas, para dar resposta 

a estas demandas da sociedade e do mercado de trabalho. Pimenta & 

Anastasiou (2002) complementam dizendo que o desafio das instituições do 

ensino superior é propiciar “um desenvolvimento humano, cultural, científico e 

tecnológico, de modo que adquiram condições para enfrentar as exigências do 

mundo contemporâneo” (p. 12).  

Bireaud (1995) também faz uma crítica as funções atribuídas às 

universidades de “formar as competências de que a sociedade contemporânea 

tem necessidade para a produção de bens e de serviços” (p. 135). Serão de facto 
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estas as novas funções e valores acadêmicos? Será que as universidades têm 

apenas a missão de atender às demandas do mercado de trabalho?  

Diante destes discursos é necessário ressaltar que tal como foi 

apresentado, a inovação pedagógica não é um meio de pavimento para o 

mercado de trabalho. A inovação tem como principal objetivo a melhoria e 

desenvolvimento da educação e suas metodologias de ensino-aprendizagem-

avaliação. Eventualmente e por efeito o mercado de trabalho poderá ser 

beneficiado com uma oferta de profissionais com competências significantes 

para o contexto aspirado.    

 Enricone (2007) respalda que as funções da universidade de forma geral, 

são: A promoção da cultura; A formação para a cidadania; A formação 

profissional; A produção; A difusão do conhecimento e o desenvolvimento 

pessoal, como a aprendizagem e a docência. A universidade tem muitas 

funções, e a inovação pedagógica não pode estruturar-se com o objetivo de 

atender apenas a uma delas. Não é suficiente apenas formar profissionais:  

Importa considerar a natureza dos desempenhos profissionais esperáveis de diplomados 

com um curso superior. Ora, hoje num número crescente de profissões o que se espera 

dos profissionais é muito mais do que o cumprimento de rotinas de aplicação do saber, 

é a capacidade revelada na ação para resolver problemas complexos que não raro 

demandam uma postura investigativa na busca de soluções originais (Esteves, 2010: 

47). 

O mundo do trabalho valoriza o diploma, no entanto, hoje não são 

garantias para assegurar um emprego, as competências profissionais, 

habilidades pessoais e inteligência emocional são muito valorizadas na seleção 

e ingresso de novos profissionais. O mercado espera que uma pessoa certificada 

possua competências pessoais relevantes, e em contrapartida, reforçamos a 

seguinte crítica: até que ponto acabe à universidade atender a tais expectativas 

do mercado de trabalho? É necessário haver uma mudança gradativa e 

consciente, fundamentada e objetiva, não apenas mudar por mudar a favor de 

qualquer direção. 

A universidade não deve simplesmente adequar-se às oscilações do mercado, mas 

aprender a olhar em seu entorno, a compreender e assimilar os fenômenos, a produzir 

respostas às mudanças sociais, a preparar globalmente os estudantes para as 
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complexidades que avizinham, a situar-se como instituição líder, produtora de ideias, 

culturas, artes e técnicas renovadas que se comprometam com a humanidade, com o 

processo de humanização (Pimenta & Anastasiou, 2002: 173). 

A inovação pedagógica não pode ser pretexto para uma mudança 

irresponsável ou demagógica. Como o próprio autor cita, ela precisa ter um olhar 

crítico sobre os fenômenos e assimilar pontuais intervenções em seu contexto 

de forma a dar respostas às mudanças. 

 

2.2. Novo perfil de estudantes no ensino superior 

O espaço educativo acadêmico é complexo e multidimensional, segundo 

Zabalza (2002) há quatro eixos a considerar no diagnóstico e na significação de 

perspectivas da mudança pedagógica do ensino superior: o eixo da política 

universitária; o eixo das matérias curriculares/ciência e tecnologia; o eixo dos 

professores e do seu mundo profissional; o eixo dos estudantes e do mundo do 

emprego a que aspiram. É pertinente destacar o eixo dos “estudantes e do 

mundo do emprego a que aspiram”. De acordo Pimenta & Anastasiou (2002), a 

universidade exerce um importante papel de mediação nesta relação das 

expectativas dos estudantes com o mundo do trabalho, no entanto, como deveria 

se estabelecer tal relação de mediação? Para isso, Nóvoa (2002), diz que há “o 

dilema do conhecimento (saberes, competências, atitudes): Reconstruir o 

conhecimento profissional a partir de uma reflexão prática e deliberativa ou da 

importância de saber analisar e de saber analisar-se” (p. 27).  

Há algumas características singulares que diferenciam dos estudantes do 

ensino superior a serem levadas em consideração: os estudantes universitários 

possuem um background, uma experiência de vida, muitos destes já com 

experiência profissional no mundo do trabalho, e estas características não 

deveriam ser negligenciadas pelos docentes no processo de ensino-

aprendizagem. Este background revela muito sobre os motivos do estudante 

escolher determinado curso, e isto também pode ser um fator para o desestímulo 

no percurso acadêmico caso eles não identifiquem qualquer tipo de correlação 

com suas experiências pessoais e/ou expectativas futuras. Segundo Lopes 

(1999) “a identidade é na sua essência um sentimento de unidade e continuidade 

percebidas, para além das diversidade e descontinuidade reais” (p. 55).  
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Uma outra característica que os estudantes universitários normalmente 

têm, é um projeto pessoal de vida mais ou menos definido, há um planeamento 

profissional mais sólido e estruturado em comparação a um adolescente que 

ainda se encontra no terceiro ciclo da escola. Estes estudantes do ensino 

superior têm a perspectiva que a formação superior poderá recompensa-los no 

futuro com bons salários, além da afirmação no contexto social e também elevar 

a sua autoestima. Segundo Pimenta & Anastasio (2002) há uma aspiração 

generalizada pela educação que revela um meio para a sobrevivência financeira 

e social.  

A heterogeneidade está presente nas salas de aula e nos corredores das 

universidades, será que o ensino superior tornou-se mais democrático e 

acessível em comparação às últimas décadas? Há mais diversidade cultural, 

religiosa e linguística, um novo fenômeno que hoje caracteriza a universidade de 

uma forma geral. Uma turma que antes era homogênea e possibilitava uma 

pedagogia mais formatada, hoje há este exercício de possibilidades no contexto 

de aprendizagem. De acordo com Leite & Farinha: 

[...] as mudanças sociais que têm ocorrido na sociedade e os desafios para que se amplie 

o tempo de escolaridade têm tido como efeito a construção de uma escola de massas 

que se tem estendido ao ensino superior. Os grupos hoje presentes no segmento 

universitário são cada vez mais diversos e distintos dos do passado. Têm motivações 

expectativas variadas, experiência de vida múltiplas, idades diversificadas, níveis 

cognitivos distintos. Neste sentido, é hoje impensável que se possa trabalhar com o 

conjunto dos estudantes universitários como se apenas de um se tratasse (in Leite & 

Ramos, 2007). 

 De facto ensinar no ensino superior torna-se um desafio ainda maior 

quando o docente tem esta sensibilidade de adaptar as suas práticas a esta 

heterogeneidade dos alunos que compõem as turmas. Ao arquitetar um novo 

modelo pedagógico o docente precisa ter esta percepção, caso contrário corre o 

risco das estratégias de aprendizagem traçadas não funcionarem como o 

esperado. Segundo Pimenta & Anastasiou (2002), o trabalho docente está 

impregnado de intencionalidade, e cabe-lhe selecionar e organizar conteúdos 

em função das características dos alunos e das finalidades do ensino, no 

entanto, para isso é necessário utilizar métodos e procedimentos de ensino 

específicos.  



37 
 

 

2.3. Inovação pedagógica: utopia ou realidade emergente? 

 Ao tentar definir a inovação pedagógica e a sua importância para o ensino 

superior, levanta-se a questão baseada nas possibilidades viáveis de sua 

implementação: será que a inovação pedagógica é apenas uma utopia ou será 

uma realidade emergente? Diante dos argumentos defendidos pró inovação e 

as várias mobilizações, questiona-se como é que as instituições do ensino 

superior poderão implementar com sucesso tal iniciativa? Que tipos de 

implicações podem ser atribuídas à inovação pedagógica?  

Algumas lideranças podem argumentar que a burocracia, a desmotivação 

dos docentes ou a falta de recursos são implicações para a implementação da 

inovação nos processos de ensino-aprendizagem-avaliação. Entretanto, é 

importante destacar que:  

[...] mesmo quando a prática inovadora não se socorre de novos recursos educativos, 

limitando-se a uma reorganização dos recursos já existentes no sistema pedagógico, a 

inovação cria um novo sistema pedagógico que, embora seja formado pelos mesmos 

elementos do anterior, se organiza em torno de novos objetivos resultantes da nova 

estrutura das interações entre os elementos do sistema (Correia, 1989: 65).   

Neste sentido, a inovação pedagógica não remete apenas à mudança ou 

adoção de novos recursos, isto refuta a ideia de que só inovam as universidades 

mais ricas ou com maior poder de financiamentos. Não obstante mudar os 

recursos pedagógicos não significa em si mesmo a promoção da inovação 

pedagógica. Por exemplo, em uma determinada unidade curricular, é possível 

inserir novas tecnologias educativas e mesmo assim, a metodologia de ensino-

aprendizagem-avaliação continuar a ser a mesma. Nesta perspectiva pode-se 

dizer que a inovação também é a reorganização dos recursos já existentes no 

contexto de aprendizagem. Há uma mudança na interação dos recursos, 

entretanto, os objetivos precisam ser claros e muito bem definidos, a ponto de 

todos os integrantes do processo conseguirem se comunicar de forma 

harmônica no novo modelo educativo instaurado.  

O avanço das tecnologias nos contextos educativos, os hábitos dos novos 

jovens ingressantes e a sua interação com as tecnologias da comunicação 

precisam ser considerados. A percepção e a previsão que temos é que a 
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mudança nas próximas décadas será cada vez mais acelerada e constante e 

exigirá maior flexibilidade e adaptação das instituições educativas. 

O desenvolvimento do conhecimento científico sobre a pedagogia universitária e a 

disseminação de experiências inovadoras realizadas em diferentes instituições podem 

constituir apoios e estímulos importantes para o auto e hetero–reconhecimento de uma 

nova profissionalidade docente e um encorajamento para que desejavelmente todos se 

sintam mais à vontade para experimentar, correr riscos de errar, corrigir o que não 

resultar, e continuar em frente na busca de novas soluções para velhos e novos 

problemas (Esteves, 2010: 60). 

A implementação da inovação pedagógica em diferentes contextos do 

ensino superior impulsionados pelos casos de sucesso e resultados positivos 

suplementam a motivação para a mudança nos processos de ensino-

aprendizagem-avaliação das universidades nos mais diversos contextos. A 

inovação pedagógica parece não ser mais uma utopia, mas sim uma realidade 

para muitos contextos, ainda que em alguns contextos acadêmicos haja mais 

resistência por razões estruturantes ou paradigmáticos, os efeitos da mudança 

na sociedade da aprendizagem são cada vez mais convergentes. 

Em suma, as universidades estão aos poucos se adaptando às novas 

demandas, e mesmo em um tempo com apelo a constantes mudanças, ter a 

capacidade de interpretar criticamente tais modificações é impreterível. Neste 

sentido, como afirma Correia (1989) a universidade precisa estar na mudança e 

ser capaz de se mudar a si mesma. E sobre esta mesma perspectiva, 

levantamos alguns questionamentos sobre o lugar da universidade neste 

contexto de mudanças e quais os papeis assumir. Será que é suficiente construir 

uma universidade híbrida, e ser protagonista da mudança e da intervenção num 

mundo que está à espera por respostas e soluções?  

Diante de um cenário socioeducativo instável é adequado identificar 

diversos discursos que nos ajudem a refletir até sobre entendimentos paradoxais 

de inovação pedagógica. E fundamentalmente, que sejam questionadores de 

visões e colaborem na identificação sobre o momento para a inovação 

pedagógica no ensino superior. O apelo por tais possibilidades e oportunidades 

é pertinente, 



39 
 

[...] considerando-se o sistema inovador como um subsistema do sistema onde se 
pretende inovar, os objetivos explicitados da inovação e os objetivos declarados do 
sistema podem estar relacionados de uma das duas formas seguintes: 

- a inovação procura instituir práticas pedagógicas que permitam alcançar alguns dos 
objetivos que o sistema não era capaz de alcançar; 

- as práticas inovadoras visam explicitamente a introdução de novos objetivos entre os 
antigos objetivos declarados do sistema [...] (Correia, 1989: 64). 

Tal argumentação refuta a ideia de que a inovação pedagógica é 

meramente romancista ou utópica. A objeção da implementação às práticas 

inovadoras em sala de aula pode comprometer o alcance de objetivos 

anteriormente instituídos. A partir do momento que é identificado uma 

estagnação, acomodação ou adormecimento das virtudes das didáticas 

pedagógicas em sala de aula, é possível reivindicar a inovação no contexto 

educativo. A inovação permite alcançar objetivos limitados pelo sistema anterior. 

Entretanto, a proposta da inovação pedagógica também é pensar em novos 

objetivos, desafiar-nos a novos paradigmas. O sentido não está condicionado 

apenas a metas institucionais, mas sim ao próprio objeto da educação e 

formação. 

Em síntese, poderíamos propor que a dinâmica da inovação pedagógica 

é manter as universidades em constante transformação (lógica, fundamentada e 

objetiva). A inovação pedagógica no ensino superior impulsiona a busca 

constante pela excelência, e não se limita apenas a um departamento ou 

Gabinete da universidade, não é dirigida apenas a uma categoria de docentes 

ou a um grupo de estudantes. A inovação pedagógica pode envolver e abranger 

a todos os estudantes, docentes e não docentes que fazem parte da 

universidade, tendo em comum o desenvolvimento humano em todos os 

âmbitos, seja de competências profissionais, pessoais ou científicos.  
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Introdução   

O tema da inovação pedagógica no contexto do ensino superior poderá 

apresentar caminhos desuniformes, não há um único caminho para a 

implementação da inovação em sala de aula, não há verdades absolutas ou 

resultados inquestionáveis que deem sustentação para a legitimação de uma 

única metodologia ou didática pedagógica dita como inovadora. Estas diferentes 

formas proporcionam-nos inúmeras oportunidades de construção e também de 

questionamentos. Os caminhos podem estar explícitos ou não, podem ser 

caminhos de construção ou de desconstrução dos sistemas já instalados no 

ambiente educativo.  

Para tanto, é preciso criar espaços de silêncio e recolhimento para poder ouvir, em toda 

a sua espontaneidade, crueza e veemência, altura e profundidade, os gritos do Mundo 

que começam a mexer com as próprias fundações das instituições e, especialmente, 

com as instituições do ensino universitário, ainda muito confinadas e resguardadas nas 

suas torres de marfim. É tempo de mudar, ainda que a mudança seja, normalmente, 

incómoda e desinstaladora; uma mudança séria, consistente, adequada e efetiva, 

precisa-se (Tavares, 2003: 56). 

O autor faz uma crítica às fundações das instituições do ensino 

universitário, o levantamento de provocações positivas em torno das mudanças, 

ainda que incómoda e desinstaladora, torna-se necessária. A inovação 

pedagógica não garante caminhos prontos, eles vão sendo construídos. Seria 

um equívoco arquitetarmos resultados imediatos após a implementação dos 

novos paradigmas de ensino-aprendizagem, sem avaliarmos os riscos, as 

condições, a sua maturidade (tempo) e sustentabilidade.  

No processo da implementação da inovação pedagógica, tanto os alunos, 

como os professores e as lideranças educativas, protagonizam a construção, 

promoção e sustentabilidade da inovação pedagógica nas universidades. É 

importante a sistematização de algumas práticas e competências que alguns 

professores da inovação pedagógica têm em comum, assim como também, 

garantir a participação ativa dos estudantes nos processos da inovação 

pedagógica.   
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1. Competências para a inovação pedagógica 

Será que inovação está condicionada às competências dos professores? 

Que outros elementos têm influência e colaboram para as mudanças de 

paradigmas no contexto da aprendizagem? Primeiramente, é necessário 

perceber como é composta a formação identitária e epistemológica do docente, 

ou seja, como se reconhece a docência como um campo de conhecimentos 

específicos e como configurá-los?  Podemos dividir em quatro grandes 

conjuntos, a saber: 

1 – Conteúdos das diversas áreas do saber e do ensino, ou seja, das ciências humanas 

e naturais, da cultura e das artes; 2 – conteúdos didático-pedagógicos, diretamente 

relacionados ao campo da prática profissional; 3 – conteúdos ligados a saberes 

pedagógicos mais amplos dos campos teóricos da prática educacional; 4 – conteúdos 

ligados a explicitação do sentido da existência humana individual, com sensibilidade 

pessoal e social (Pimenta & Anastasiou, 2002: 13). 

No modelo tradicional de ensino-aprendizagem, o professor não precisa 

ter uma aproximação com os alunos, implicitamente há uma terceirização de 

responsabilidade do professor ao aluno no alcance do aprendizado. A partir 

desta concepção e posicionando-se desfavoravelmente ao modelo tradicional, 

compreendemos que há um conjunto de competências e habilidades 

necessárias para a formação integral dos docentes universitários. O 

compromisso do professor não pode ser apenas com a ciência e com o 

conhecimento, este compromisso deveria estar interligado com as pessoas do 

contexto da aprendizagem. A posição passiva dos professores difere de 

conceitos do paradigma da aprendizagem defendido por outros autores em 

relação ao papel dos alunos no processo de aprendizagem em sala de aula.  

Para Pimenta & Anastasiou, “os professores, quando chegam à docência 

universitária, trazem consigo inúmeras e variadas experiências do que é ser 

professor. Experiências que adquiriram como alunos de diferentes professores 

ao longo de sua vida escolar” (in Leite & Ramos, 2007). Provavelmente, muitos 

professores universitários ao longo da sua vida espelharam-se em outros 

professores para tornarem-se o docente que são hoje. Supondo que isto seja 

verdade, será que esta influência também poderia se basear nos maus exemplos 

que tiveram ao longo da vida? 
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Segundo Enricone (2007) “a massificação progressiva do ensino superior, 

a redução dos recursos econômicos materiais e humanos, as novas exigências 

do mercado de trabalho, a adoção das novas tecnologias de informação e 

comunicação determinam revisões nos atuais modelos de atuação e formação 

docente” (p. 145). O autor se refere aos atuais modelos de formação de 

professores, reforçando a ideia de que a profissionalidade do professor 

acadêmico é dinâmica e está em constante mudança.  O autor identifica alguns 

fatores externos que podem ter influência na performance dos professores, como 

por exemplo, a massificação do ensino superior (mudança no perfil dos novos 

estudantes ingressantes), a redução dos investimentos, relacionando as 

questões políticas e de governo, entre outras. O autor ainda cita as novas 

exigências do mercado de trabalho, referindo-se as novas competências e 

habilidades práticas dos estudantes que ingressam no mundo do trabalho.   

De acordo com Hurwitz & Hoff (2012) a pedagogia inovadora do ensino 

superior tende a ser centrada no estudante, aplicada, criativa, divertida, 

tecnologicamente rica, colaborativa, multigeracional, integrada, interdisciplinar, 

internacional, complexa, visionária e aberta. Uma variedade de competências e 

dimensões de modo a atender as necessidades e potencializar as oportunidades 

de trabalho. A inovação pedagógica não consegue se sustentar se for 

arquitetada e alicerçada de forma isolada, o diálogo entre pares, o debate e a 

reflexão em conjunto são condições para o amadurecimento e aperfeiçoamento 

das novas práticas pedagógicas em sala de aula. As diferentes formações dos 

docentes, as diferentes vivências da profissionalidade, tornam cada professor 

singular em sua prática e reflexão.  

O paradigma da aprendizagem na inovação preserva os espaços 

democráticos de reflexão e de diálogo, a comunicação entre as diferentes 

ciências contribui para as trocas entre diferentes saberes e vivências. Os autores 

falam sobre diferentes culturas da aprendizagem dependendo dos contextos do 

ensino e da produção científica. Esta abordagem propõe uma permanente troca 

de saberes, através de suas experiências, práticas pedagógicas e resultados. A 

inovação pedagógica tem como intenção a aproximação das diferentes áreas 

científicas e a colaboração partilhada entre os professores. 
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Muitas universidades dão um valor maior à componente científica, aquela 

que na maioria das vezes é a que mais pesa na promoção na carreira docente, 

e a componente da formação contínua de docentes no ensino superior acaba 

sendo desvalorizada e ocupa um lugar não prioritário.  

[...] nos últimos tempos esta ideia central tornou-se confusa por diversos motivos: a 

prevalência da investigação como mérito acadêmico, as saturadas agendas dos 

professores em tarefas tão diversas que lhes resta pouco tempo e tranquilidade para 

desenvolver as atividades docentes, etc. Recuperar a centralidade da docência nas 

universidades atuais é um dos desafios que não admite adiamentos (Zabalza, 2006:13). 

Resgatar a valorização da docência sem desmerecer a investigação, 

garantindo mais tempo aos docentes para o aperfeiçoamento da pedagogia, são 

ideias defendidas pelo autor que ainda faz uma crítica às agendas saturadas e 

a falta de urgência e centralidade para a promoção da inovação pedagógica.    

 Segundo Enricone (2007) “aprender a ensinar é um processo complexo 

que envolve fatores cognitivos afetivos, éticos e metodológicos. Esses fatores 

somam-se aos desafios de construir conceitos e desconstruir outros, já 

instalados” (p.154). Partimos do pressuposto que o desenvolvimento das 

práticas de excelência pedagógica é um processo, em muitos dos casos, 

complexos e improváveis. O desenvolvimento de competências consideráveis 

aceites e necessárias para o atual contexto da sociedade da aprendizagem 

passa por muitos embates, entre eles, e como já referenciado, a desconstrução 

de paradigmas já enraizados no sistema educativo. Perrenoud (2002) diz que é 

fundamental “refletir sobre as práticas, tornar-se sensível aos problemas ou ao 

fracasso de uma parte dos alunos” (p. 81). Tal sensibilidade à reflexão sobre as 

práticas pedagógicas e sobre os problemas poderá ser de certa forma uma 

postura de humildade dos docentes. 

De acordo com Masetto (2006) um professor inovador trabalha para 

conseguir formar um grupo de trabalho com objetivos comuns, incentivar a 

aprendizagem de uns com os outros, estimular o trabalho em equipe, a buscar 

solução para problemas em parceria, e ser um motivador para o aluno realizar 

suas pesquisas e seus relatórios, além de criar condições contínuas de 

feedback.  
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Quando falamos de competências dos professores inovadores, nos 

referimos tanto ao equilíbrio quanto à sua participação na formação dos seus 

alunos, este comprometimento se dá em diferentes níveis, seja no 

desenvolvimento pessoal ou social dos formandos. Suas ações são intencionais 

e pensadas, levando em consideração que o professor tem condições pessoais 

e culturais suficientes, dando liberdade aos alunos para aprenderem de forma 

autônoma sem os deixar sentir desamparados.  

Como interlocutor qualificado, o professor passa a ser entendido como alguém que 

estimula, negoceia e cria as condições para que os seus alunos adquiram autonomia 

intelectual e sociomoral, tornando-se, assim, capazes de utilizar e de recriar os 

instrumentos, as informações e os procedimentos que lhes permitam pensar o mundo 

que os rodeia e agir aí de forma informada e eticamente congruente com as exigências 

e os valores próprios de uma sociedade democrática que é, simultaneamente, uma 

sociedade do conhecimento (Trindade, 2010: 96). 

A competência citada por Trindade descreve de forma completa o perfil 

de um professor com práticas pedagógicas de excelência, com competências 

esperadas no empreendimento de novos modelos educativos compatíveis com 

a atual sociedade do conhecimento e mundo do trabalho. O professor assume o 

papel de interlocutor qualificado mediando os conflitos dos alunos neste 

processo da aprendizagem, criando condições favoráveis para a liberdade de 

pensamento. O professor da inovação pedagógica estimula o pensamento crítico 

de seus alunos, desperta a curiosidade e cria novas formas de utilizar os 

recursos didáticos em sala de aula.  

O professor da inovação pedagógica não se limita ao espaço físico, ele 

olha para os diferentes ambientes como oportunidades de aprendizagem. As 

novas tecnologias educativas são dispositivos quase sempre presentes em sua 

prática docente, não se sente desconfortável ao novo e não se limita a novos 

desafios buscando sempre superar limites estabelecidos. O professor da 

inovação pedagógica pensa democraticamente e estabelece formas de trabalho 

coletivo, tendo como prioridade o interesse social.  

Dentre as várias qualidades, gostaria de destacar a interlocução a qual é 

evidenciada por Trindade (2010). Um dos grandes diferenciais do professor 

inovador para o professor tradicional está na sua comunicação. Não se trata de 
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“falar bonito”, mas sim, possuir uma comunicação fluída, direta e eficiente. De 

acordo com Cosme, o modelo educativo favorável ao processo de aprendizagem 

é sustentado por uma “acção interlocutora qualificada” (in Trindade, 2010). Esta 

ação da qual nos referimos e segundo Trindade (2010), concretiza-se em quatro 

eixos didáticos que são fundamentais assim referenciados: “as situações de 

apoio direto às aprendizagens dos alunos; as situações de apoio ao trabalho 

autónomo dos alunos; a organização de situações de trabalho e de 

aprendizagens; e as situações de apoio e estímulo à reflexão dos alunos” (p. 93).   

Neste sentido, a inovação pedagógica também pode ser caracterizada 

uma comunicação direta e transversal entre professor-aluno, além disto, esta 

comunicação deverá promover um trabalho autônomo dos aprendentes através 

de uma aprendizagem organizada que estimule e traga reflexão crítica sobre os 

mesmos.  

 

1.1. A recaracterização da profissionalidade docente 

Em tempos de globalização a sociedade da aprendizagem já não possui 

as mesmas demandas e necessidades, em nenhuma outra época o 

conhecimento e a informação estiveram tão acessíveis ao passo de um click, 

tirando do professor o posto de único detentor do conhecimento. Segundo 

Esteves (2010), as tecnologias da informação, o Google e outras dezenas de 

plataformas onlines disponibilizaram aos estudantes todas as informações na 

ponta do dedo, a qual durante alguns séculos estavam confinadas apenas aos 

livros. Diante deste fenômeno, será que os docentes do ensino superior 

competem com as tais tecnologias da informação?  

Uma das missões do docente é despertar o interesse e dar sentido aos 

conhecimentos da unidade curricular, despertar o pensamento crítico e 

incentivar a criatividade. Os alunos possuem posicionamentos que poderão ser 

desconstruídos ou reforçados e não há oportunidade melhor do que a partilha 

em sala de aula. Suas experiências de fora da faculdade e suas expectativas 

sobre o futuro podem determinar o peso de valor sobre determinada unidade 

curricular, 
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[...] qualquer ato pedagógico assume um caráter ético-moral que transcende a sua 

imediaticidade. Ainda que o professor possa não pensar muito nisso, transmite 

constantemente princípios e valores através de conteúdos que seleciona, dos métodos 

que utiliza, pelo uso democrático ou arbitrário da autoridade, pela justiça da avaliação e 

das regras que estabelece que veiculam valores, dos recursos que utiliza, pelo 

posicionamento dentro e fora da sala de aula... O ato educativo integra-se, portanto, num 

processo complexo em que cruzam dimensões de caráter ético-político, bio-psicológico, 

sociológico, antropológico e pedagógico (Estrela, 2010: 13). 

A prática educativa está integrada a um universo complexo de dimensões 

fora do domínio dos docentes, é uma transmissão de princípios e valores que 

ultrapassam o seu discurso e espelha-se também na sua postura, critérios de 

avaliação e ações. Desta forma devemos considerar que a inovação pedagógica 

dos modelos educativos tradicionais está condicionada também a este caráter 

ético-moral que compreende o ato pedagógico.  

Para Zabalza (2006) “é necessário igualmente que cada vez sejam mais 

os professores que assumam o compromisso de se sentirem verdadeiros 

didactas e de melhorarem, na medida das possibilidades, a qualidade da 

docência que praticam” (p. 4). Bireaud (1995) complementa dizendo que “os 

docentes inovadores esforçam-se por modificar a forma da comunicação 

pedagógica, de maneira a que os intercâmbios também se estabeleçam no 

sentido estudante → docente, e entre os estudantes; simultânea ou 

independentemente” (p. 75).  

Gostaríamos de frisar o sentido da construção do conhecimento, esta 

provocação epistemológica que desconstrói o papel assumido pelos professores 

da educação tradicional como aquele que é detentor do conhecimento e os 

alunos como aqueles que assumem apenas a posição de receptores. Um dos 

papeis do professor é provocar o aluno, ou seja, cativar o seu pensamento 

naquele objeto de estudo. Esta provocação consiste em colocar o estudante 

como parte do problema ou como agente da mudança, dar sentido ao objeto de 

estudo que até então poderia parecer desinteressante ou distante dos 

aprendentes.  

O professor pode dar as condições ao aluno de responder a estas 

provocações, questionar suas respostas e levantar novas inquietações sobre 
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suas verdades. Este momento é fundamental porque nem sempre o aluno tem 

muito claro as fundamentações para alguns dos posicionamentos já declarados. 

A riqueza do processo da aprendizagem não é o acúmulo de informações, mas 

sim, o processo da construção do conhecimento, suas vivências e sentidos 

reforçados. Este é o diferencial da sala de aula, este é o diferencial do professor 

no percurso acadêmico do aluno, diferenças que os alunos podem não encontrar 

(ainda) nas páginas de busca do Google.  

Segundo Masetto (2003) “ao falarmos de processo de aprendizagem, 

queremos nos referir a um processo de crescimento e desenvolvimento de uma 

pessoa em sua totalidade, abarcando minimamente quatro grandes áreas: a do 

conhecimento, a do afetivo-emocional, a de habilidades e a de atitudes ou 

valores” (p. 37). Estas competências são aspiradas pelo mundo do trabalho e 

também pela sociedade de uma forma geral, pessoas qualificadas e com 

desenvolvimento de competências nestas quatro grandes áreas citadas. O 

desenvolvimento da formação do jovem não se limita apenas ao processo de 

aprendizagem em sala de aula, mas também nos trabalhos de pesquisa e 

investigação científica. O posicionamento e o papel assumido pelo docente no 

contexto da aprendizagem fazem toda a diferença no percurso da aprendizagem 

do aluno. 

 

2. A colateralidade estruturante da inovação pedagógica 

 O processo de implementação de novas metodologias de ensino-

aprendizagem-avaliação no contexto educativo nem sempre é tão simples como 

a visão mais romancista. As implicações nem sempre estão expostas e a sua 

percepção pode acontecer posteriormente à sua execução. Quando são 

idealizadas tais medidas é possível ter apenas uma ideia distante do impacto 

que as mudanças poderão causar no contexto, algumas projeções podem gerar 

ruídos, em alguns casos, ignorados pelo sentimento de heroísmo e superação. 

Quando falamos de colateralidade estruturante nos referimos aos efeitos 

indiretos da inserção do novo, do diferente, do desconhecido. É como uma 

espécie de efeito cascata que poderá ter um impacto em diferentes espaços do 

contexto institucional. De acordo com Zabalza (2000) “a universidade constitui-
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se como um cenário complexo e multidimensional, no qual incidem e se 

entrecruzam influências dos mais diversos tipos” (p. 10). A problemática pode ter 

diferentes vieses, do administrativo ao docente ou do aluno à coordenação. 

Desorganizar, reestruturar e estabelecer novos fazeres poderá conduzir à 

conflitos pessoais internos. No entanto, tais colateralidades não invalidam a 

inovação de práticas pedagógicas e a introdução de novos modelos educativos.  

Para Zabalza (2000) “toda inovação que pretenda romper a estrutura das 

células preexistentes terá grandes dificuldades para se firmar. Dessa maneira, 

qualquer nova proposta se vê forçada a se integrar nas velhas células já 

estabelecidas (p. 118). Mudar metodologias de ensino e modelos de trabalho 

nem sempre são transições simples para aqueles que estão diretamente 

envolvidos nas transformações. Portanto, é fundamental propor a reflexão sobre 

as implicações da inovação pedagógica no ensino superior, principalmente para 

não promover um discurso encoberto e traidor. O objetivo é levantar questões 

que tragam lucidez e razão à implementação da inovação, e assim, promova 

uma ação fundamentada e lógica.   

 

2.1. Desconstruindo o romanticismo da inovação pedagógica 

A discussão da inovação, quer seja no contexto pedagógico ou não, traz 

consigo o discurso implícito de que o “novo” é bom, ou que algo diferente do 

habitual tem um sentido à mudança positiva. Muitas vezes a inovação 

pedagógica tem uma conotação positiva, no sentido da busca por melhores 

resultados ou por uma performance mais eficiente. No entanto, será que esta 

noção da inovação não poderá encobrir ou omitir efeitos colaterais no contexto 

da aprendizagem?  

O rápido desenvolvimento da ciência e da tecnologia, a crise do paradigma dominante 

no pensamento científico, a tecnologização da própria ciência e o questionamento 

permanente dos saberes e saber-fazer chocam-se com uma escola organizada para 

transmitir um saber estável e (a)histórico sobre um mundo que se supõe harmônico, 

repetitivo, ordenado […] (Correia, 1989: 21). 

A inovação poderá ser uma forma de ameaça a um ambiente harmônico, 

acomodado e controlado (ainda que problemático). Parece contraditório e 

paradoxal, mas é possível e geralmente aceitável em alguns contextos da 
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aprendizagem. As implicações para a implementação de novas práticas podem 

ser diversas, que vão desde normativas à costumes ou hábitos, que num 

primeiro momento podem causar espanto nos elementos envolvidos.   

Para Zabalza (2000) “a prática pode reforçar o hábito, mas se não for 

analisada, se não for submetida a comparações e se não for modificada 

poderemos passar a vida inteira cometendo os mesmos erros” (p. 126). São 

estes hábitos não analisados, que poderão encobrir erros cometidos, já a 

mudança de paradigmas confronta tais práticas e propõe comparações.   

 Correia (1989) fala que no momento da inovação “já não há um quadro de 

referências estáveis em torno do qual se pode orientar a acção escolar, mas sim 

um quadro de referências multiforme e dinâmico onde não estão ausentes 

aspectos contraditórios” (p. 22). O ato de inovar é uma forma de desestabilizar 

as referências que servem de orientação, as quais passarão por um novo 

processo de estabilização, um ciclo que se renova a cada mudança consistente. 

De acordo com Castilho, Gonçalves & Martins (2013), “pensar inovação é pensar 

num tempo e num lugar em que determinada prática social instalada exige ser 

repensada, na medida em que o existente já não atende aos requerimentos 

postos nessa sociedade” (p. 214). No entanto, mesmo que determinada prática 

social instalada esteja obsoleta (levando em consideração o tempo e o lugar), 

nem sempre a proposta pró-mudança poderá ter validade de forma unânime. As 

resistências e ruídos são elementos pertinentes em diversas tentativas de inovar 

os contextos educativos.  

Correia (1989) ainda afirma que “inovar é entrar sempre em conflito mais 

ou menos aberto com o sistema existente, é chocar-se com as estruturas, os 

hábitos e os preconceitos” (p. 33). O autor afirma que esta espécie de 

rompimento com o equilíbrio pode gerar uma situação de crise existencial, e a 

reprodução destas desordens é a própria inserção institucional das práticas 

inovadoras no sistema. Nem sempre será possível identificar ou prever com 

antecedência os elementos de resistência, da inflexibilidade à mudança que 

contribuem para a problematização da inovação, porque até mesmo as 

implicações e problematizações podem ser involuntárias.  
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2.2. Conservadorismo acadêmico  

Ao estudarmos a universidade como instituição, podemos perceber que 

possivelmente haja um conjunto complexo de elementos estabelecidos em 

interação, cujo funcionamento está estruturado em paradigmas quase que 

aceites unanimemente, e que são reforçados nestas inter-relações, um sistema 

definido de maneira arbitrária pelo observador ou pelo autor da ação. Segundo 

Bireaud (1995), o sistema é determinado em função do seu ambiente, com o qual 

se relaciona. Um sistema é sempre o subsistema de um outro, tal como um 

objetivo é sempre um meio de atingir um objetivo de ordem mais geral. As 

práticas conservadoras mantidas por muitos docentes, apenas refletem o que é 

a ponta de um grande iceberg chamado universidade. Um sistema que é fruto 

de um subsistema e que tem diversos objetivos partilhados. Enquanto isso, 

continuaremos a presenciar que:    

O professor expõe a matéria de ensino e os alunos, atentos e silenciosos, tomam nota 

em seus cadernos. A condição da ocupação do tempo é a evidência da responsabilidade 

do professor; contam pouco o sentido desse tempo e o significado, para os alunos, da 

experiência com o conhecimento. A perspectiva disciplinar é rigorosamente preservada 

e a dimensão cognitiva é valorizada com exclusividade. Mesmo que sejam anunciados 

outros valores, a avaliação objetiva quantifica os produtos, sem muita preocupação com 

os processos. Melhor aluno é o que com mais fidedignidade reproduz as afirmativas do 

professor ou a informação do livro ou da apostila (Cunha, 2007: 20-21). 

Será que as universidades não estão a reproduzir comportamentos que 

podem asfixiar qualquer tentativa de inovação? Será que tais instituições não 

estão a fazer as coisas porque têm que ser feitas sem questionar sua 

racionalidade e funcionalidade? Esteves (2010) complementa dizendo que 

“importa, então, contrariar a tendência para desistir, que se verifica 

frequentemente, e ousar questionar a política educativa que ao mesmo tempo 

que consagra objetivos muito ambiciosos lhes associa meios muitas vezes 

medíocres e/ou ineficientes” (p. 59). O mercado de trabalho demanda por 

profissionais cada vez mais competitivos e com competências inovadoras, a 

sociedade está envolta de problemas pertinentes à espera de soluções, a 

expectativa e os objetivos traçados para aqueles que ingressam na universidade 

são superestimados. Entretanto, os meios, os recursos e a forma como são 
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aplicados no alcance destes ideais podem ser motivos de constante reflexão e 

debate pelos mesmos.   

Outra razão para valorizar pouco os processos inovadores de ensinar e aprender refere-

se ao fato de que a dimensão do ensino tem pouca valorização no espaço acadêmico, 

especialmente se cotejada com a pesquisa. Essa condição certamente se acirra mais 

em alguns campos do conhecimento do que em outros, mas se tem constituído numa 

generalizada realidade, reforçada pelos processos de avaliação externa, até então em 

curso. O que dá prestigio ao docente, do ponto de vista da carreira e da cultura 

acadêmica, são suas pesquisas e publicações, as teses que examina, as conferências 

que profere, os financiamentos que consegue para seus projetos (Cunha, 2007: 20-21). 

Será que as avaliações externas, os rankings acadêmicos, a demanda por 

produção científica, a cobrança por participação em projetos a grande 

quantidade de trabalhos para correção e orientação podem ser fatores 

desmotivadores para priorizar tempo e energia em práticas de ensino e participar 

de formações de professores? Será esta a cultura acadêmica a qual todos estão 

de alguma forma envolvidos não tira um pouco o foco da pedagogia?  

Mas também existem obstáculos internos ao corpo docente universitário. Durante 

séculos a sua profissionalidade não passou pelo desenvolvimento de competências 

pedagógicas. Por isso, agora quando se fala em processos inovadores, em centrar os 

processos educativos e formativos nos estudantes e na sua aprendizagem, isso é motivo 

de perplexidade, quando não de rejeição ativa (Esteves, 2010: 59). 

Mudar paradigmas nem sempre é um processo fácil de adaptação. 

Promover e sustentar processos institucionais de inovação que contem com a 

adesão imprescindível dos docentes e que seja um fator potencializador da 

mesma poderá ser uma tarefa que exija muitos desdobramentos por parte das 

lideranças e da administração institucional.  

É provável que alguns docentes que se auto denominam inovadores, não 

se propõem a fazer uma avaliação de sua pedagogia com os alunos, afim de 

ouvi-los e identificar prováveis intervenções de melhoria. Será que quando os 

alunos se queixam das aulas, alegando serem monótonas e desinteressantes, 

não correm o risco de serem classificados como desmotivados ou 

descompromissados com os estudos? Como mudar então tais comportamentos? 

Como estabelecer um melhor equilíbrio no processo e feedback dos alunos com 

os professores? De facto poderá ser algo novo para muitos docentes que há 
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décadas não estavam habituados a tais avaliações ou preocupações. Dar foco 

em diferentes valores, ou, valorizar práticas que até então eram ignoradas entre 

os docentes é uma transformação progressiva.    

Tratar a inovação como ruptura pragmática é dar-lhe uma dimensão emancipatória. Nela 

não há a perspectiva de negação da história, mas sim a tentativa de partir desta para 

fazer avançar o processo de mudança, assumindo a fluidez das fronteiras que se 

estabelecem entre os paradigmas em competição (Zanchet & Cunha, 2007: 182). 

Não podemos generalizar e deduzir que todas as instituições ou que todos 

os docentes não inovam, há de facto, cada vez mais docentes que realizam 

trabalhos brilhantes no contexto de sala de aula, ainda que em muitos casos 

recebam pouco reconhecimento ou mérito. O objetivo deste trabalho é também 

promover de certa forma algumas destas iniciativas de mudança de paradigmas 

e valorização da pedagógica no ensino superior. 

 

2.3. Assimetria do conceito de inovação pedagógica 

 Uma das dificuldades na implementação de novas práticas pedagógicas, 

assim como no envolvimento de professores em projetos ou ações de formação 

poderá ser as próprias contradições e incompatibilidades sobre o conceito de 

inovação pedagógica. Ou seja, é possível que estejamos a discutir sobre 

inovação, a falar a mesma linguagem, mas na realidade estamos a tratar de 

coisas com sentidos completamente diferentes.  

Zanchet & Cunha (2007) afirmam que a “ruptura de paradigma é vista 

como um pressuposto que orienta as ações dos sujeitos que inovam, mesmo 

que essa concepção não apareça explicitamente fundamentada na teoria” (p. 

187). A partir deste conceito, entendemos que a ação de mudar os modelos de 

ensino-aprendizagem-avaliação rompe com velhos paradigmas instituídos, 

ainda que tal emancipação não seja revelada nos discursos empreendidos.   

O estado do conhecimento científico sobre os processos pedagógicos na universidade, 

tendo conhecido avanços importantes nas duas últimas décadas, ainda é demasiado 

fragmentado e lacunar, o que aconselha a que nos posicionemos todos como co-

construtores ativos do conhecimento de que necessitamos, muito mais do que como 

receptores de um conhecimento que, em muitos casos, é ainda insusceptível de 
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sustentar de modo peremptório os caminhos da inovação a empreender (Esteves, 2010: 

60). 

Deste modo, apesar das possibilidades de divergências no conceito de 

inovação, tal discussão é saudável e necessária. Hoje com o advento do avanço 

das tecnologias, da massificação das universidades e das mudanças no 

mercado de trabalho, não há possibilidade de consolidar de forma unânime (nem 

tão pouco nos parece desejável), o sentido da inovação pedagógica no ensino 

superior, no entanto, tal evento não deprecia (e decerto até reforça) a sua 

relevância e pertinência.  
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 Introdução   

 Neste capítulo fazemos uma exposição sobre o percurso investigativo 

seguido na realização desta dissertação, assim como também, o racional 

metodológico adotado, bem como a sua fundamentação. Inicialmente 

procurámos explicitar o objeto e os objetivos do estudo, além de definirmos o 

problema de investigação e as questões orientadoras deste trabalho.  

Num segundo momento fundamentaremos o nosso posicionamento 

epistemológico, quer do ponto de vista dos paradigmas de investigação quer da 

reflexão sobre as metodologias. Nesta perspectiva iniciamos o capítulo com uma 

síntese ilustrada do desenho metodológico a fim de nos orientar sobre o percurso 

arquitetado para o desenvolvimento do estudo. 
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Tabela 1- Desenho Metodológico 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Investigação Científica 

(Lessard-Hébert, Goyette & Boutin, 
1994: 9) (Ladrière, 1982: 19) 

Fundamentos e 
práticas da 

investigação 

 

4 polos: 

Epistemológico 

Teórico 

Formológico 

Técnico 

(Lessard-Hébert, 
Goyette & Boutin, 

1994: 8)  

(Bruyne, Herman 
& Shoutheete, 
1982: 35-36) 

 

 

Qualitativa 

(Amado, Crusoé & 
Vaz-Rebelo, 2014: 73) 

Ciências sociais 

(Bruyne, Herman & 

Shoutheete, 1982: 

29) 

Ciências da 

educação 

(Lessard-Hébert, 
Goyette & Boutin, 

1994: 10-11) 
(Bruyne, Herman & 
Shoutheete, 1982: 

20-23) 

 

Paradigma de 
Investigação: 

Fenomenológico-
interpretativo   

(Amado, 2014: 40-
48) 

 

Técnica de recolha de dados: 

Entrevistas 

(Amado, 2014: 270) (Quivy e 

Campenhoudt, 1998: 193) 

 

 

 

Entrevistas semiestruturadas/ 
semidiretivas  

(Amado & Ferreira, 2014: 209-212) 

Entrevista de diagnóstico-
caracterização 

(Amado & Ferreira, 2014: 211) 

 

Análise de conteúdo: Estudo 
estrutural  

(Amado, Costa & Crusoé, 2014: 306) 
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1. Objeto e objetivos de estudo  

 O objeto de estudo definido para esta dissertação de mestrado é a 

inovação pedagógica no ensino superior. O principal motivo por esta escolha e 

não outra, é justamente dar continuidade ao meu interesse e percurso 

acadêmico e investigativo, destes últimos anos, sobre as temáticas da docência 

e gestão no ensino superior. 1 

A inovação pedagógica é um tema bastante vasto, com uma amplitude e 

diversidade de oportunidades de pesquisa, entretanto, o foco deste trabalho é 

tratar apenas do ensino superior. Ao abordar sobre a temática principal, é feito 

uma reflexão generalizada, de um universo geral. Entretanto, as metodologias 

de investigação e as técnicas de recolha de dados, têm como objetivo analisar e 

estudar apenas um contexto específico; neste caso, projetos e modelos 

educativos destacados no Prêmio de Excelência Pedagógica promovido pelo 

Gabinete de Inovação Pedagógica da Universidade do Porto no ano de 2015, 

um universo relativamente muito menor, porém, que atende as expectativas e 

limitações deste trabalho investigativo.  

O modo como se formula o problema é, pois, fundamental para se desenhar o caminho 

que se há de tomar em termos de metodologias de pesquisa. Na investigação qualitativa, 

a problemática centra-se na decifração do “significado dos fenómenos” para sujeitos 

investigados; a descrição e a frequência destes fenômenos poderão apenas ser um 

caminho para se chegar àqueles ‘significados’, geralmente expressos em conceitos e 

metáforas (Amado & Freire, 2014: 119). 

Com várias temáticas relacionadas à inovação pedagógica no ensino 

superior, temos como questão orientadora deste trabalho, a seguinte: quais 

foram as principais dificuldades encontradas pelos docentes premiados em 

2015, no Programa de Prêmios de Excelência Pedagógica?  

A formulação da problemática de investigação foi continuamente discutida 

de forma a desenhar o modelo metodológico adequado, a problemática da 

inovação pedagógica desmembra-se sobre muitos fenómenos com significações 

                                                           
1 A motivação para atividade no ensino superior, mais especificamente a docência, fez com que 
no primeiro ano (set/2017) de mestrado tivesse a oportunidade de observar de forma exploratória 
o Gabinete de Inovação Pedagógica da Universidade do Porto, com o objetivo de fazer o pré-
projeto. Posteriormente e durante a realização desta pesquisa surgiu a oportunidade de uma 
bolsa na UP que se concretizou num período de outubro/2018 a abril/2019. 
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importantes para os sujeitos envolvidos e merece um cuidado em sua decifração. 

E fundamentalmente incidimos o estudo sobre os professores e suas 

profissionalidades emergentes, seu papel na construção de novas metodologias 

de ensino-aprendizagem e a manutenção da inovação pedagógica como prática 

constante.   

 Falar de inovação pedagógica, traz consigo implicações muitas vezes 

implícitas em suas estruturas, que requer atenção e uma reflexão transversal. 

Em síntese, o objeto de investigação deste trabalho de dissertação é refletir 

sobre as implicações e efeitos colaterais da inovação pedagógica na prática 

docente, vivenciadas pelos professores premiados no ano de 2015 nos Prêmios 

de Excelência Pedagógica da Universidade do Porto. Procuramos destacar as 

principais competências docente para superar tais obstáculos e impulsionar 

mudanças pertinentes no contexto educativo, além disto, também pretendemos 

fazer uma crítica construtiva sobre as demandas atuais feitas aos docentes 

acadêmicos.   

É um trabalho desafiante e que tem um sentido pessoal importante, todas 

as questões éticas e de responsabilidade institucional foram devidamente 

tratadas e respeitadas, preservando assim a confidencialidade e o anonimato 

dos sujeitos participantes do percurso da recolha de dados.  

Segundo Amado & Freire (2014), após garantir a definição da 

problemática e avaliar a sua natureza ‘ontológica’, isto é, traduzida em 

‘significações’, ‘interpretações’, ‘representações’, ‘emoções’, entre outras, é 

determinante projetar o desenho metodológico de investigação, que passa pela 

seleção de estratégias e pela determinação de várias técnicas de recolha e 

análise de dados. Desta forma, a seguir, investiremos o nosso esforço em 

fundamentar tais arquiteturas projetadas no presente trabalho de dissertação.  

  

2. Fundamentação epistemológica  

 Iniciaremos esta sessão levantando algumas indagações sobre as 

significações de ciência e investigação científica. O que é fazer ciência? Qual ou 

quais são os parâmetros em que se distinguem os trabalhos científicos dos 

demais? Para afirmarmos que o presente trabalho de dissertação é 



63 
 

vigorosamente científico precisaremos seguir fielmente alguns parâmetros e 

regras.  

Podemos afirmar que o termo ciência remete, em sentido lato, simultaneamente para um 

objeto específico de conhecimento, um tipo de processo de construção desse objeto 

(uma metodologia de pesquisa) e para uma dimensão social, dimensão essa que se 

realiza através da partilha, por um ou mais grupos de investigadores, de um conjunto 

específico de crenças e modos de atuação (Lessard-Hébert, Goyette & Boutin, 1994: 9). 

Primeiramente, é necessário determinarmos um objeto específico de 

conhecimento a ser investigado, e ter claramente qual o objetivo a ser alcançado 

ao longo do trabalho. A partir de aí, então, determinar o processo de construção 

do mesmo, estabelecendo metodologias e técnicas consoantes ao objeto a ser 

investigado e estabelecer os objetivos. O autor reforça a importância da partilha, 

da construção científica partilhada, seja de crenças ou modos de trabalho, tendo 

como ponto de partida resultados confirmados e aprovados, de trabalhos 

realizados anteriormente reconhecidos pela comunidade científica.  

 Um trabalho de investigação social tem diversos objetivos, no entanto, 

Quivy & Campenhoudt (1998) sintetizam que são dois tipos de conhecimentos 

produzidos pela investigação científica: “novos conhecimentos relativos ao 

objeto de análise e novos conhecimentos teóricos” (p. 224). Há uma descoberta 

aprofundada sobre o objeto de análise, exploração, observação, testes, 

confirmações de hipóteses etc, e a partir daí são arquitetados novas teorizações 

e conceptualizações sobre o mesmo. Lessard-Hébert, Goyette & Boutin (1994) 

complementam a ideia afirmando que “as questões metodológicas que colocam 

relativamente ao conceito de investigação parecem-nos dever ser equacionadas 

no contexto de uma noção mais global de ciência” (p. 9).    

De acordo com Ladrière (1982), para conseguir atingir, desta forma, a 

centralidade da ciência que se produz, os processos constituintes, a 

epistemologia, devem dirigir o seu foco não para os resultados, para a ciência já 

composta, mas para as metodologias, em suma, para tudo o que faz da pesquisa 

uma prática substancialmente prospectiva. Não é depreciar os resultados da 

pesquisa científica, até porque este é o objetivo final de todo o trabalho, mas dar 

a devida atenção para a imprevisibilidade das 

situações que poderiam derivar das suas influências conjugadas. 
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Em relação ao plano epistemológico, ou seja, no plano de um discurso 

que reflete sobre o valor do conhecimento e das atividades científicas, umas das 

indagações principais que se apresentam é a respeito da autonomia das ciências 

em comparação com as outras formas de conhecimento.   

Este problema agrava-se com a questão crucial da autonomia das ciências humanas 

face às ciências da natureza. [...] no âmbito da educação, este questionamento 

epistemológico integra uma terceira vertente, a da autonomia das ciências da educação, 

não somente em relação às ciências da natureza, mas também às outras ciências 

humanas (Lessard-Hébert, Goyette & Boutin, 1994: 10-11).  

Há um discurso emancipatório o qual precisa ser constantemente 

refletido, de forma democrática e transversal. Esta interdependência entre as 

ciências humanas e ciências da natureza, assim como as relações estabelecidas 

com as ciências da educação; é prioritário a manutenção destas diferenciações 

e correlações em suas construções epistemológicas. Fazer ciência é de tal modo 

complexo que qualquer intervenção de forma irresponsável em suas fundações 

tectônicas pode desestabilizar paradigmas dominantes. Investigação em 

ciências da educação tem suas especificidades científicas as quais precisam ser 

garantidas, e este trabalho de dissertação tem esta caracterização em seu 

desenho metodológico investigativo.  

A ciência não é simplesmente o prolongamento da visão espontânea do mundo, ou uma 

formulação um pouco sofisticada do que se oferece à percepção. Ela só consegue fazer 

com que captemos aspectos inéditos da realidade na medida em que começa a substituir 

o campo perceptível por um domínio de objetos que ela constrói por seus próprios meios.  

[...] A construção é, pois, uma operação contínua; na verdade, ela nunca pode ser 

considerada acabada, pois a partir do momento em que se conseguiu desprender o 

objeto da situação problemática na qual se encontrava, ele não tarda a suscitar, por seu 

próprio funcionamento, novos problemas (Ladrière, 1982: 19).  

Um dos aspectos da ciência e do trabalho investigativo é provocar o 

espanto; a surpresa nos resultados, é conduzir a uma suspensão de juízo (ainda 

que momentânea) de seus interessados através da confrontação de verdades 

antes instituídas. O questionamento ou a reafirmação de paradigmas, a 

inspiração ou despertamento da curiosidade por investigar novas temáticas são 

aspectos do percurso científico de todo investigador.  
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Sair da perspectiva do senso comum é um convite categórico para a 

legitimação do próprio ato investigativo da ciência. É uma prática de 

aperfeiçoamento contínuo para o investigador, arquitetado por descobertas, 

confusões de intelecto e insatisfações positivas. Investigar é um convite às 

reflexões profundas as quais muitas das vezes teremos que percorrer de forma 

solitária. Partindo deste raciocínio, podemos afirmar que a construção do objeto 

científico tem um processo dinâmico e contínuo. Segundo Ladrière (1982), não 

há um tempo determinado ao qual se possa afirmar que a construção do objeto 

está concluída e que é a etapa de análise a ser realizada, é possível que a 

construção do objeto seja contínua.  

O objeto de investigação não permanece neutro ou imparcial no contexto 

social em que está inserido, isto, torna-o variável e inconstante, promovendo 

investigações de comparação ou exploração em novas perspectivas. Investigar 

é uma atividade histórica e, enquanto houver problemáticas sociais, 

permanecerá uma prática atual e indispensável para a sociedade civil e 

comunidade científica.    

 

2.1. Investigação qualitativa  

 Os primeiros passos na projeção de um trabalho científico é traçar o seu 

percurso investigativo, ainda que provisório e flexível às mudanças ou 

adaptações necessárias. Este trabalho de dissertação tem como característica 

central a investigação qualitativa, tentaremos de forma objetiva fundamentar esta 

caracterização.  Alguns pontos são convergentes e essenciais para sintetizar 

alguns referenciais teóricos sobre a investigação qualitativa, entre estes pontos, 

podemos destacar que:   

- a pessoa humana é criadora de significados que se tornam parte da própria realidade 

social; 

- os fenômenos sociais são considerados como resultado de um sistema complicado de 

interações das pessoas em sociedade; 

- a investigação de realidades sociais centra-se no modo como elas são interpretadas, 

entendidas, experienciadas e produzidas pelos próprios atores/sujeitos (Amado, Crusoé 

& Vaz-Rebelo, 2014: 73). 
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O primeiro ponto trata o indivíduo como criador de significados (inclusive 

o investigador), seja em relação a qualquer objeto de contexto, tal significação 

(metafórica ou não) dá sentido à sua própria condição humana e realidade social. 

Em segundo, o autor fala sobre fenômenos sociais, o qual podemos considerar 

como um dos objetos investigativos da dissertação. Tais fenômenos são 

resultados ou consequências de um sistema (conjunto de elementos 

interligados) instituído. Enfatizamos que este sistema ainda que organizado e 

idealizado é complicado e problemático, inconstante, variável, não absoluto e 

difuso.    

Os autores citam que há no sistema um fenômeno chamado de 

‘interações’ entre pessoas que vivem em sociedades. São várias significações, 

mas, em suma, o que entendemos foi que tais interações por mais sofisticadas 

que sejam, são oportunas e pertinentes. Ao realizar um trabalho de investigação 

qualitativa, os factos sociais investigados, centram-se em como os sujeitos 

interpretam, entendem, experimentam e produzem tais realidades.  

 

2.1.1. Fundamentos e práticas da investigação 

 De acordo com Lessard-Hébert, Goyette & Boutin (1994), os fundamentos 

e práticas da investigação qualitativa se dividem em quatro polos: o 

epistemológico, o teórico, o morfológico e o técnico. Toda a investigação 

científica qualitativa traz em sua caracterização tais fundamentos, que são 

imprescindíveis para a construção do quadro metodológico. Da mesma forma 

que, estes polos não são práticas isoladas ou que acontecem em momentos 

diferentes, mas são aspectos particulares de uma mesma realidade da 

construção científica. Para Bruyne, Herman & Shoutheete (1982), a presença 

destes quatro polos (ainda que implicitamente) são exigências condicionais para 

a legitimação do trabalho científico o qual é proposto a desenvolver. Cada uma 

destas instâncias é condicionada às outras de forma sistêmica e complementar, 

dando credibilidade aos discursos praticados pelo investigador.  

Vejamos a seguir a definição e diferenciação dos polos em suas 

interações no universo científico: 

O polo epistemológico exerce uma função de vigilância crítica. Ao longo de toda a 

pesquisa ele é a garantia da objetivação – isto é, da produção – do objeto científico, da 
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explicitação das problemáticas da pesquisa. Encarrega-se de renovar continuidade a 

ruptura dos objetos científicos com os do senso comum. Decide, em última instancia, das 

regras de produção e de explicação de fatos, da compreensão e validação das teorias. 

[...]  

 O polo teórico guia a elaboração das hipóteses e a construção dos conceitos. É o lugar 

da formulação sistemática dos objetos científicos, propõe regras de interpretação dos 

fatos, de especificação de definição das soluções provisoriamente dadas às 

problemáticas. É o lugar de elaboração das linguagens científicas, determina o 

movimento da conceptualização. [...] 

O polo morfológico é a instancia que enuncia as regras de estruturação, de formação do 

objeto científico, impõe-lhe uma certa figura, uma certa ordem entre os elementos. [...]   

O polo técnico controla a coleta dos dados, esforça-se por contatá-los para poder 

confrontá-los com a teoria que os suscitou. Exige precisão na constatação, mas, sozinho, 

não garante sua exatidão (Bruyne, Herman & Shoutheete, 1982: 35-36). 

O primeiro polo tem como preocupação a problematização do trabalho 

científico, é garantir a objetividade do objeto em pesquisa. Tem como 

incumbência a vigilância pela legitimidade científica, a sua metodologia e 

validação das teorias aplicadas nos discursos.  

O polo teórico atenta-se para a reflexão conceitual dos discursos, é o 

espaço onde surge o levantamento de hipóteses, a delimitação e estudo da arte, 

uma oportunidade para o debate com outros autores sobre a temática e 

problemática escolhida. Esta instância oportuniza o levantamento de 

interrogações, não apenas sobre a problemática em si, mas sobre o trabalho 

como um todo, as hipóteses que surgem dão importância e pertinência as 

articulações posteriores no desenho metodológico. O investigador precisa ter 

muito claro as definições que irá utilizar na interpretação dos fatos, bem como o 

tipo de linguagem e recursos disponíveis para a construção dos argumentos 

científicos.   

 O polo morfológico tem o papel de organização das regras de estrutura, 

tem a função de dar lógica e coerência ao raciocínio do percurso científico; é 

tornar viável os objetivos traçados e tentar simplificar as complicações e 

incertezas iniciais do projeto de investigação. É importante que esta organização 

esteja explicita desde o início, para que o investigador percorra os caminhos os 
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quais foram estipulados e que os objetivos estejam garantidos no seu 

cumprimento. 

 O polo técnico faz a ligação direta entre a teoria apresentada com a coleta 

de dados ao longo da pesquisa. A responsabilidade desta instância abrange a 

organização da recolha de dados e sua organização em harmonia com a 

fundamentação teórica que dá sustentação à problemática investigativa. Este 

polo, assim como os demais, é limitado e dependente dos outros que de forma 

interdependente se comunicam entre si. 

 

2.2. Investigação em Ciências da Educação  

 De acordo com Amado (2014), qualquer trabalho de investigação em 

educação é diferente do que investigar em qualquer outra área social, devido à 

característica específica do fenômeno educativo. Isto inclui principalmente a 

atividade dos educadores e os objetivos aos quais se propõem alcançar, e ainda, 

aos saberes e competências que os mesmos precisam ter ou desenvolver, de 

facto, é diferente de outras áreas da atividade humana. Neste sentido, 

destacamos que a educação tem uma responsabilidade na dimensão moral, em 

libertar o homem de determinismos, de pressões, de tiranias. 

Investigar em ciências da educação é um desafio àqueles que se deparam 

com complexidades e confusões epistemológicas instituídas, além de visões 

romancistas e paradigmas algumas vezes inflexíveis. São apelos pertinentes e 

com sentido social que merecem todo o esforço e comprometimento daqueles 

que estão envolvidos na construção do trabalho científico.  

É importante reconhecer que há grande complexidade na ação educativa, 

exigindo que seja perspectivada em diversos planos: filosóficos, científicos e 

praxeológico.  

No plano filosófico colocam-se questões acerca do sentido humano, da vida e dos 

valores que toda a educação pressupõe e em supostamente assenta. [...]  

No plano científico, as questões colocam-se na busca de um melhor conhecimento 

(assente no estudo empírico – experimentação, observação, inquirição – realizado 

segundo “regimes de verdade” e critérios de cientificidade aceites pela comunidade 

científica) dos sujeitos envolvidos no processo educativo e de uma descrição, explicação 

e compreensão das práticas e das circunstâncias em que tais práticas se verificam. [...] 
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No plano praxeológico, as questões são relativas às decisões a tomar no terreno pelo 

educador e pelo decisor político sendo, até certo ponto, imediatas. [...] Apesar das 

dificuldades, parece que não há entre estes planos uma compartimentação estanque e 

insuperável; pelo contrário, é possível e fundamental uma interação e alimentação 

recíproca entre eles, conferindo a cada uma igual dignidade (Amado, 2014: 23-24). 

Ambos os planos perspectivados na ação educativa são importantes e 

irrecusáveis, concedendo a cada um à sua relevância e particularidade. Tanto o 

plano filosófico, quanto científico ou o praxeológico estão presentes no contexto 

da recolha de dados e envolvem o objeto de investigação. Estudar ou investigar 

as questões da educação tem como base as relações humanas e os valores 

estabelecidos. Tais celebrações são base do plano filosófico da vida e dão 

sentido ao ato educativo por parte daqueles que o protagonizam direta ou 

indiretamente.  

O plano científico é a centralidade do universo transversal do que é a 

educação e suas ciências. Este plano tem o objetivo não apenas da afirmação 

do conhecimento, mas também a verificação da descrição, explicação e 

compreensão das práticas e circunstâncias dos sujeitos envolvidos. O plano 

praxeológico encarrega-se pelas questões políticas educativas e da 

profissionalidade docente, envolvendo questões institucionais e de gestão 

organizacional.  

Como afirma Ladrière (1982), “o campo das problemáticas das ciências 

sociais é excessivamente vasto para ser englobado ou reduzido a uma única 

disciplina; assim, de saída, esse campo é pluridisciplinar” (p. 21). Neste 

enquadramento, como podemos definir o que é investigação em educação e 

suas funções desempenhadas?   

A investigação em ciências da educação é realizada pelos mais diversos setores 

científicos, com ou sem preocupações de caráter pedagógico. Consideramos, no 

entanto, que na designação de ciências da educação se reúne o conjunto das disciplinas 

quem tomam os fenômenos educativos como o seu objeto central, quer perspectivando-

os dominantemente no sentido da ação/intervenção, quer fazendo prevalecer a 

preocupação por explicar e/ou compreender os fenômenos, tendo em conta os 

indivíduos ou os contextos sociais e culturais em que os processos se verificam e 

desenvolvem (Amado, 2014: 26). 

 Investigar em educação não significa necessariamente que o objeto 

precisa estar relacionado à pedagogia, há diversas oportunidades no campo da 
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investigação científica. Entretanto, o fenômeno educativo ocupa a centralidade 

das disciplinas, como por exemplo, as metodologias de ensino, avaliação 

educacional, teoria e prática do currículo, formação de adultos etc. Além do 

sentido de ação e intervenção dos fenômenos educativos, a investigação 

também tem o domínio da psicologia da educação, levando em consideração os 

indivíduos. E por último, a investigação no campo das ciências da educação leva 

em conta os contextos sociais e culturais, como por exemplo, história da 

educação, sociologia da educação, antropologia da educação, políticas 

educativas, educação comparada ou outras.  

 

2.3. Metodologia de investigação  

 Após definir a problemática de investigação e os objetivos a serem 

alcançados, o investigador precisa decidir qual tipo de metodologia irá aplicar no 

trabalho de pesquisa. Esta decisão é fundamental para o sucesso do processo 

como também, para o alcance dos resultados esperados ao final do trabalho. 

Mesmo a pesquisa sendo uma atividade tateante, em sua progressão serão os 

métodos escolhidos que darão critérios que permitem orientar-se de modo 

preciso.  

Bruyne, Herman & Shoutheete (1982), reforçam que a fundação de uma 

ciência está subordinada aos seus protocolos de investigação, ou seja, o 

conhecimento científico só é legitimado se este foi elaborado segundo as regras 

da metodologia científica. 

Como afirma Amado (2014) “os métodos utilizados precisam ser flexíveis 

e adaptáveis aos contextos sociais, de modo a permitirem uma investigação que 

tenha em conta os contextos em que os fenómenos se verificam e a 

complexidade de fatores que lhes dão origem” (p. 43). Esta sensibilidade precisa 

ser uma virtude do investigador no momento de escolha das metodologias 

àquele contexto social em que se propôs a estudar. Não se trata de uma escolha 

baseada apenas em protocolos sistemáticos, mas, também um pouco intuitivos 

em relação a complexidade encortinada por detrás de cenários investigativos 

aparentemente estáveis.   
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A metodologia é a lógica dos procedimentos científicos em sua gênese e em seu 

desenvolvimento, não se reduz, portanto, a uma “metrologia” ou tecnologia da medida 

dos fatos científicos. Para ser fiel as suas promessas, uma metodologia deve abordar as 

ciências sob o ângulo do produto delas – como resultado em forma de conhecimento 

científico – mas também como processo – como gênese desse próprio conhecimento 

(Bruyne, Herman & Shoutheete. 1982: 29).  

 Tal lógica dos procedimentos científicos é uma espécie de bússola para o 

investigador que muita das vezes explora caminhos desconhecidos no campo 

da investigação.  A metodologia também é um medidor dos fatos científicos, 

utilizado de diferentes ângulos para abordar os diferentes objetos, problemáticas 

e contextos sociais. A cientificidade se dá não somente ao conhecimento 

produzido como resultado ou produto da pesquisa, mas também em relação aos 

procedimentos adotados na gênese do próprio conhecimento.  

 

2.3.1. Paradigma de investigação: fenomenológico- interpretativo 

A centralidade nesta investigação é o entendimento das intenções e 

significados, como por exemplo, crenças, opiniões, percepções, representações, 

perspectivas, concepções; que as pessoas depositam nas suas próprias ações 

e no estabelecimento de relações uns com os outros. O nosso objetivo neste 

trabalho assenta numa visão holística do problema a investigar, seguindo o que 

Amado (2014) diz, sem isolar do contexto ‘natural’ o qual pertence (histórico, 

socioeconómico e cultural) de modo a construir hipóteses durante e depois da 

análise dos dados. 

Com relação a epistemologia do paradigma fenomenológico-

interpretativo, Amado (2014), diz que a investigação “centra-se no modo como 

elas são interpretadas, entendidas, experimentadas e produzidas pelos próprios 

atores com objetivo de passar do registo descritivo de condutas, gestos, 

expressões, afirmações, etc., à sua compreensão e interpretação no contexto 

em que tudo isso se verifica” (p. 43). Ou seja, o objetivo não é estudar apenas 

um objeto isoladamente do seu contexto social, mas procurar fazer uma 

investigação profunda levando em consideração a compreensão e interpretação 

de todo o quadro e não somente do objeto. Não se trata apenas de uma 

descrição, mas sim, compreender as interpretações, experiências e produção 

pelos próprios atores do contexto. 
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Nesta conformidade, torna-se importante considerar, por exemplo, o professor, com as 

suas emoções, pensamentos, decisões, crenças, dilemas, do mesmo modo que se 

destacam, no que diz respeito ao aluno, os processos cognitivos, as ‘estratégias de 

sobrevivência’, as interpretações dos factos, o conhecimento pedagógico produzido no 

seu próprio ofício de aluno, etc.  

A sua formulação vai no sentido de explorar as interpretações, os sentidos da ação, os 

sentidos dos sujeitos e não as variáveis (causas) que possam estar na base de seus 

comportamentos e atitudes (Amado, 2014: 48-49). 

A temática deste trabalho de dissertação coloca em destaque os sujeitos, 

levando em consideração suas especificidades e problemáticas; os professores 

e os alunos, mesmo partilhando de um contexto em comum, têm expectativas e 

necessidades diferentes em torno da inovação pedagógica. Com base neste 

fundamento do autor, procuramos entender, por exemplo, como os professores 

interpretam a inovação pedagógica e como percecionam que os seus alunos a 

interpretam? Quais são as suas motivações em torno das metodologias de 

ensino-aprendizagem em sala de aula? Como dizem reagir às mudanças 

incorporadas nas ações intervenientes? Trazendo um pouco a interpretação do 

autor para a nossa realidade de estudo, seria esta a reflexão, entretanto, 

modifica-se conforme a problemática de estudo ou até mesmo o contexto 

exploratório. Em síntese, este trabalho de dissertação tem como objetivo a 

interpretação de fenômenos, mais precisamente, os efeitos da inovação 

pedagógica no ensino superior. 

 

2.3.2. A relação da metodologia com o objeto de investigação 

 Se as normas de cientificidade são um produto do próprio devir da ciência, 

Ladrière (1982) afirma que, elas só puderam ser elaboradas através da interação 

constante entre métodos e objetos. Desta forma, existe a construção progressiva 

dos métodos em contato com determinados objetos, da mesma forma que 

também há uma construção progressiva dos objetos por causa do acionamento 

de determinados métodos. 

Conforme dizem Amado & Ferreira (2014) “a investigação qualitativa tem 

atrás de si toda uma visão do mundo, dos sujeitos humanos e da ciência, que 

influencia a escolha e está presente na aplicação de qualquer técnica ou 

procedimento” (p. 205). O foco da investigação qualitativa está na visão dos 
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sujeitos humanos a respeito do mundo, e que da mesma forma podem ter 

influência sobre os fatos sociais.  Como diz Ladrière (1982), é essencial 

“encontrar um método graças ao qual será possível, em princípio, atingir 

concepções concordantes” (p. 10). É preciso captar o que há de mais 

característico, de mais central nos fenômenos sociais e nesse sentido 

escolhemos o caminho da compreensão.   

 

3. Técnicas de recolha e tratamento de dados 

 A seguir procuraremos identificar e sistematizar as técnicas de recolha e 

o tratamento de dados utilizados neste trabalho de dissertação de mestrado A 

escolha e a sistematização das técnicas a serem utilizadas na construção de um 

trabalho de investigação científica são de suma importância para a garantia do 

alcance dos objetivos definidos, assim como, a garantia de sua credibilidade na 

comunidade acadêmica e científica. Após a recolha dos dados, é determinante 

saber tratar e analisar os mesmos dados, em conformidade com os 

procedimentos éticos e científicos. 

 Neste trabalho, decidiu-se por aplicar como técnica de recolha de dados, 

as entrevistas semidiretivas ou semiestruturadas. Foi elaborado de forma 

sistemática um guião, tendo como delineamento a entrevista de diagnóstico-

caracterização da problemática investigativa.  

A análise de conteúdo é orientada através de um estudo estrutural e a 

categorização e determinação das unidades são realizadas através de 

procedimentos de recorte, codificação e reagrupamento de dados.  

 

3.1. Entrevista na investigação qualitativa 

 Entre várias técnicas para a recolha de dados, acreditamos que neste 

trabalho a entrevista é o meio mais adequado para se chegar aos objetivos 

traçados. Como Amado & Ferreira (2014) afirmam que, “a entrevista é um dos 

mais poderosos meios para se chegar ao entendimento dos seres humanos e 

para a obtenção de informações nos mais diversos campos” (p. 207). Nosso 

objeto de estudos não se trata de fenômenos isolados, nos propomos a estudar 
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professores e a técnica de entrevistas possibilita-nos alcançar a centralidade de 

tais elementos no campo das ciências da educação.  

Em termos gerais, pode se dizer que uma entrevista é: 

- um meio potencial de transferência de uma pessoa (o informante), para outra (o 

entrevistador) de pura informação; é pois, um método, por excelência, de recolha de 

informação; 

- uma transação que possui inevitáveis pressupostos que devem ser reconhecidos e 

controlados a partir de um bom plano de investigação. Nestes pressupostos contam-se: 

emoções, necessidades inconscientes, influências interpessoais; 

- uma conversa intencional orientada por objetivos precisos (Amado, 2014: 207). 

E entre esses objetivos citados, Quivy & Campenhoudt (1998) enfatiza 

que a entrevista é o método adequado para a reflexão das significações que os 

sujeitos dão “às suas práticas e aos acontecimentos com os quais se veem 

confrontados: os seus sistemas de valores, as suas referências normativas, as 

suas interpretações de situações conflituosas ou não, as leituras que fazem das 

próprias experiências, etc” (p. 193).  

A caracterização das questões desenhadas no guião da entrevista 2 para 

esta pesquisa, visam criar reflexões e dar significações ao que os docentes 

entendem por inovação pedagógica, assim como também, suas experiências e 

vivências em sala de aula, sistematizar comportamentos e práticas, identificar 

valores e competências. Em alguns momentos tais identificações podem não 

estar explícitas nas palavras expressadas, podem estar nas emoções, nas 

expressões faciais, ênfase em algumas palavras etc. Neste caso cabe ao 

investigador ter a sensibilidade de interpretação e capacidade de análise crítica 

sobre cada momento da entrevista com os indivíduos. É um trabalho que exige 

prática e que conduzirá o investigador à maturidade ao longo da prática.   

 

                                                           
2 Apêndice n. º 1 – Guião de Entrevista Semiestruturada   
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3.1.1. Entrevista semiestruturada ou semidiretiva 

 A técnica escolhida para a recolha de dados, são as entrevistas 

semiestruturadas ou semidiretivas, com o objetivo de dar um melhor 

enquadramento do objeto ao paradigma de investigação fenomenológico-

interpretativo que é proposto analisar. Vejamos a seguir algumas características 

e definições da entrevista semiestruturada ou semidiretiva. 

De acordo com Amado & Ferreira (2014), em primeiro lugar é necessário 

criar questões que sigam um plano, o qual é chamado de um guião, onde se 

define e regista, numa ordem lógica para o entrevistador, aquilo que é essencial 

que se pretende obter, ainda que, no decorrer da interação o entrevistado sinta 

a liberdade para responder além do enquadramento. Este modelo de entrevista, 

semiestruturada, é um dos principais instrumentos da pesquisa de natureza 

qualitativa, principalmente pelo facto de não haver um controle rígido das 

questões. Este modelo não abre mão dos quadros de referência, mas permite 

ao entrevistado discursar sobre o tema com as palavras e a ordem que mais lhe 

couber, assim, possibilita a criação e a captação imediata e corrente das 

informações ambicionadas. 

Os dados obtidos durante a entrevista, normalmente são audiogravados 

e em seguida transcritos, os mesmos serão sujeitos à análise de conteúdo. 

Como técnica de investigação, a entrevista de investigação semidiretiva está ao 

serviço de três propósitos:  

 Deve ser usada como principal meio de recolha de informação que tem o seu mais 

direto apoio nos objetivos da investigação.  

 Deve ser usada para testar ou sugerir hipóteses, podendo ainda, servir para explorar 

ou identificar variáveis e relações. 

 Deve ser usada em conjugação com outros métodos (Amado & Ferreira, 2014: 209). 

Esta técnica permite o acesso direto aos indivíduos centrais estudados, 

as suas expressões, opiniões, atitudes, reações, representações, intenções, 

ideias e valores. A entrevista semiestruturada é a principal técnica utilizada na 

recolha de dados deste trabalho de dissertação de mestrado, tendo uma 

participação dos entrevistados voluntária e cooperativa. Ao longo de todo o 

percurso de entrevista foi oportunizado o levantamento de informações 

riquíssimas na fundamentação teórica, dando articulação as reflexões propostas.   



76 
 

 

3.1.2. Entrevista de diagnóstico-caracterização 

Quanto às respectivas funções, e seguindo Amado & Ferreira, podemos 

classificar as entrevistas do seguinte modo: entrevistas de investigação-controlo; 

entrevistas terapeutas e entrevistas diagnóstico-caracterização. No entanto, a 

função direcionada das entrevistas deste trabalho investigativo tem o modo 

diagnóstico-caracterização, por ter como objetivo o fornecimento de pistas para 

a caracterização do processo de estudo e, por ser a estrutura mais adequada às 

entrevistas semiestruturadas (ibidem 2014). O respectivo diagnóstico-

caracterização se dá em torno do contexto de inovação pedagógica dos Prémios 

de Excelência Pedagógica da UP, assim como as suas colateralidades e o 

desenho das competências inovadoras sob a análise de alguns dos docentes 

distinguidos no Programa. 

 

3.1.3. O guião da entrevista3 

Como foi definido a utilização de entrevistas semiestruturadas, seguimos 

a orientação de Amado & Ferreira (2014), que diz que a construção deste 

instrumento deve se precaver para não o caracterizar como uma espécie de 

questionário, mas sim um referencial organizado para o entrevistador, de tal 

modo que permita obter o máximo de informação do entrevistado realizando o 

mínimo de perguntas possível. 

Este trabalho de dissertação foi dividido em cinco dimensões de análise 

sendo a primeira e a última etapa introdutória e conclusiva respectivamente. Em 

seguida, procura-se de forma lógica e coerente dinamizar a entrevista, 

proporcionando ao entrevistado o seguimento contínuo na construção do seu 

raciocínio (com o mínimo de interrupções possíveis). As dimensões de análise 

vão desde as informações pessoais sobre o entrevistado às questões sobre 

inovação e práticas pedagógicas até às questões institucionais.  

                                                           
3 Ver Apêndice n. º 1 – Guião de Entrevista Semiestruturada   
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Esta organização é estabelecida pelo entrevistador de forma intrínseca, 

de modo imperceptível aos participantes, procurando dar liberdade de expressão 

e quebrando as primeiras barreiras e impressões de que seja um interrogatório 

um questionário formal de perguntas e respostas. Esta prática provavelmente é 

aperfeiçoada com treinos e experiências do entrevistador que ao longo da 

investigação poderá melhorar as formulações das perguntas como também a 

sua própria performance.  

Dimensões de 
análise 

Objetivos específicos 

 

Introdução 
 Legitimar a entrevista (informando sobre o 

estudo) 

 

Pessoal 

 Conhecer o interlocutor (procurando saber alguns 
dados pessoais e profissionais) 

 

Inovação  

 

Excelência 

Pedagógica 

 Identificar linhas orientadoras no campo na inovação 
pedagógica no ensino superior 

 Perceber o trajeto enquanto professor e o interesse 
pela inovação e excelência pedagógica 

 Procurar conhecer o entendimento sobre Inovação 
pedagógica 

 Motivações e razões para a candidatura aos prémios 

 Conhecer particularidades do Prémio e seu concurso 

 
Institucional   Conhecer as práticas inovadoras que são referenciadas 

e implementadas  

 Conhecer as perceções dos professores sobre as 
aprendizagens dos estudantes 

 Identificar efeitos ou implicações do prémio 

 
Conclusão  Agradecimento e considerações finais 

Tabela 2 - Dimensões de análise e objetivos do Guião de Entrevistas 

Após identificar os objetivos de cada dimensão de análise é possível 

levantar algumas interpelações e questões de modo a analisarem-se na última 

etapa do trabalho através da análise de conteúdo. Estes objetivos fixados numa 

espécie de roteiro, revelam claramente quais são os objetivos do trabalho de 

investigação empreendido e as intenções do investigador com a entrevista.    
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A entrevista deve ser estruturada em termos de blocos temáticos e de objetivos, 

constituindo esse ‘instrumento’ o que passamos a designar por guião de entrevista. Este 

guião resulta de uma preparação profunda para a entrevista, além de ser um instrumento 

que, na hora da realização da entrevista, ajuda a gerir questões e relações (Amado & 

Ferreira, 2014: 214). 

Entendemos assim, que a entrevista semiestruturada é um dos 

instrumentos mais eficientes para a coleta de dados, no entanto, ela antecede 

uma reflexão profunda do investigador sobre a relação do guião e a problemática 

investigativa. Caso o investigador não tenha domínio sobre a organização e os 

objetivos da entrevista estará suscetível a cometer erros ou perder o foco no 

decorrer da prática. O guião de entrevista é um instrumento de apoio, é uma 

ferramenta de condução, reforçando a ideia de que o principal diferencial para 

uma boa entrevista está na formulação das perguntas e na relação estabelecida 

do entrevistador com o entrevistado (ver apêndice I). 

 

3.2. Análise de conteúdo 

 A questão da análise de dados é primordial no processo de qualquer 

investigação científica. Conforme Amado, Costa & Crusoé (2014), não é 

suficiente apenas recolher os dados, é preciso saber analisá-los e interpretá-los, 

tornando esta relação dependente uma da outra. A análise e interpretação dos 

dados recolhidos podem ser feito sob o ângulo de diversas perspectivas, como 

por exemplo, a linguística ou as sociológicas entre outras. 

Bruyne, Herman & Shoutheete (1982), reforçam dizendo que o trabalho 

científico, portanto, elabora os seus próprios objetos do conhecimento científico 

de forma sistemática e de constatação empírica dos fatos que essa pesquisa 

deu a conhecer. É fundamental localizar a investigação num campo epistêmico, 

o campo especialmente científico, isto é, conceder “objetividade” de tipo 

científico.  

Podemos, pois dizer que o aspecto mais importante da análise de conteúdo é o facto de 

ela permitir, além de uma rigorosa e objetiva representação dos conteúdos ou elementos 

das mensagens (discurso, entrevista, texto, artigo, etc) através da sua codificação e 

classificação por categorias e subcategorias, o avanço (fecundo, sistemático, verificável 

e até certo ponto replicável) no sentido da captação do seu sentido pleno ( à custa de 

inferências interpretativas derivadas ou inspiradas nos quadros de referência teóricos do 
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investigador), por zonas menos evidentes constituídas pelo referido ‘contexto’ ou 

‘condições’ de produção (Amado, Costa & Crusoé, 2014: 304-305). 

É essencial destacar que cada texto, discurso ou entrevista tem a 

representação de alguma mensagem que é pertinente de análise de conteúdo, 

à qual só nos é permitido aceder por meio de uma organização rigorosa e 

sistemática, como a codificação e a classificação de categorias e subcategorias. 

O avanço do processo se dá através da interpretação dos fatos, dados e 

discursos, fundamentados no quadro teórico - epistemológico e através da 

inspiração do investigador e suas capacidades de análise crítica e reflexiva 

aplicadas na análise de conteúdo4.  

 

3.2.1. Categorização e determinação de unidades 

A escolha pelo tipo de procedimento pode ser fechado, aberto ou misto. 

Antes de realizar a categorização e a codificação dos dados é preciso decidir por 

um procedimento. De acordo com Amado, Costa & Crusoé (2014), no 

procedimento fechado há um sistema de categorias prévio, há um 

enquadramento teórico e com a revisão bibliográfica previamente conseguida. O 

procedimento aberto, tem como plano construir um sistema de categorias 

exclusivamente a partir da análise dos dados, ainda que dependente ao quadro 

teórico do trabalho. O procedimento também pode ser misto, quando o 

investigador mixa os sistemas de categorias prévias com categorias que são 

criadas oportunamente a partir dos dados, numa mistura dos procedimentos 

anteriores. 

Neste trabalho, optamos pelo procedimento misto, ou seja, o sistema de 

categorias prévios, é combinado com sistemas de categorias que são criados 

                                                           
4 Durante este período de visitas à Reitoria foi planeado um trabalho sistemático de levantamento 
de dados referente às ações do Gabinete, um trabalho denso de pesquisa de arquivos e criação 
de referências, assim como critérios de organização. 
O trabalho realizado nestes meses foi positivo sob o ponto de vista técnico e prático para o 
Gabinete de Inovação Pedagógica, desenvolvendo junto com a equipa de coordenação métodos 
sistemáticos da gestão dos dados e aplicação de formulas, tabelas, mapas e gráficos de 
interpretação e análise. Alguns dos dados e informações organizados foram disponibilizados a 
título consultivo no website de Inovação Pedagógica da Universidade do Porto 
https://inovacaopedagogica.up.pt/ em modelo de relatório. 
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indutivamente. Entendemos que por se tratar de um guião de entrevistas 

semiestruturada, dá liberdade ao entrevistado para abordar temas que 

ultrapassem as delimitações das perguntas realizadas.   

Bruyne, Herman & Shoutheete (1982) afirmam que “o objetivo da 

metodologia, que é praxiológica da produção dos objetivos, é o de esclarecer a 

unidade subjacente a uma multiplicidade de procedimentos científicos 

particulares, ela ajuda a desimpedir os caminhos da prática concreta da pesquisa 

dos obstáculos que esta encontra” (p. 27). A metodologia científica tem como 

função o esclarecimento, a organização e a utilidade das unidades, além das 

multiplicidades que formam os procedimentos científicos. Não é possível realizar 

uma reflexão concreta sobre a sua progressão justamente por sua 

particularidade e variância, relações entre os procedimentos de categorização e 

a própria prática científica. É essencial neste processo decidir a determinação 

do que deve considerar-se unidade de contexto, unidade de registo e unidade 

de contagem. Vejamos algumas diferenciações:  

Unidade de contexto – Trata-se de decidir qual é a extensão dos documentos dentro da 

qual se vai aprender o significado exato da unidade de registo, sem que se deixem de 

revelar as opiniões, atitudes e preocupações dos seus autores. [...] 

Unidades de registo ou de significação – consideremos que a unidade pode ser, pelo 

menos, uma palavra, uma proposição (leitura literal), um tema (leitura interpretativa), ou 

um acontecimento (incidente crítico).  

Unidade de enumeração ou contagem – consiste em definir os critérios que determinam 

o que contar, (como, por exemplo, a presença e a frequência com que se registam certas 

unidades de registo, sendo significativa, também, a sua ausência), e o como contar 

(todas as vezes que a mesma unidade aparece no mesmo contexto) (Amado, Costa & 

Crusoé, 2014: 316). 

Esta organização e sistematização das unidades tem como objetivo 

simplificar todo o procedimento de análise de dados, torná-lo lógico e de fácil 

entendimento. A apresentação destas divisões pode ser sistematizada em uma 

tabela, formada por linhas e colunas, onde cada unidade ocupa o espaço que 

lhe convém relacionada com os dados e informações recolhidas do texto.  
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3.2.2. Procedimentos de recorte, codificação e reagrupamento 

 Amado, Costa & Crusoé (2014), aconselham que, primeiramente, antes 

mesmo do investigador começar a análise, deverá definir a respeito do tipo de 

informação que busca encontrar ao realizar as entrevistas, em seguida, deverá 

listar os temas e subtemas que são essenciais, estabelecendo uma hierarquia 

possível. Caso, o investigador não se sinta seguro, deverá analisar novamente 

todo o material recolhido, refletir sobre os referenciais teóricos destacados no 

estudo da arte, para então listar os temas e subtemas e estabelecer a hierarquia 

destes reagrupamentos.  

Entretanto, o investigador não poderá perder a visão global do próprio 

objeto da pesquisa, assim como também o seu domínio no qual se desenrola. 

Segundo Bruyne, Herman & Shoutheete (1982) “é o que faz o pesquisador dizer 

diante dos fatos ou das hipóteses: “é importante” ou “é interessante”; ela opera 

a partir da seleção dos temas de reflexão e de pesquisa até o mínimo detalhe da 

pesquisa empírica” (p. 58). Ou seja, apesar da criação de temas e subtemas no 

procedimento de recortes de informação dos dados, aquele que pesquisa, 

deverá ter o cuidado em não perder o foco e a sua objetividade de trabalho, caso 

contrário o projeto não vingará os seus objetivos estabelecidos no início da 

investigação científica. Temos, portanto, dois processos fundamentais: 

- o recorte e diferenciação vertical, documento a documento; 

- o reagrupamento e comparação horizontal dos recortes feitos na fase anterior, isto é, 

aproximação e confrontação dos recortes de sentido semelhante provenientes de todos 

os documentos que constituem o corpo. [...] uma vez realizadas as leituras verticais, 

documento por documento, pode passar-se às leituras horizontais que permitem a 

‘comparação constante’ das unidades de significação (palavra, proposição, tema ou 

incidente) com sentido igual ou próximo entre os diversos documentos (o seu 

reagrupamento) (Amado, Costa & Crusoé, 2014: 318-319). 

Neste trabalho de dissertação é aplicado o processo de reagrupamento e 

comparação horizontal, pois o objetivo não é analisar apenas as entrevistas 

isoladamente, mas dialogar entre os discursos dos participantes. Para Amado, 

Costa & Crusoé (2014), é necessário também que no decurso de cada recorte o 

investigador faça o registo de um código (numérico ou outro) que identifique o 

documento que se refere. No caso da pesquisa conter um pequeno número de 
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entrevistas, pode-se dar uma cor diferenciada a cada uma delas, de modo a que 

na matriz final seja possível reconhecer e diferenciar os autores de cada unidade 

de recorte.  
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CAPÍTULO IV 

Análise e interpretação de dados 
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Introdução    

 Este capítulo divide-se em duas partes, a primeira delas tem como 

objetivo caracterizar o contexto e, portanto, fazer uma breve descrição histórica 

e narrativa sobre o Gabinete de Inovação Pedagógica (GIP) e suas principais 

ações, os Projetos de Inovação Pedagógica, as Unidades Curriculares InovPed 

e a participação em alguns projetos europeus de ensino superior.  

Na segunda parte do capítulo, a atenção é voltada para objeto central de 

investigação, a análise interpretativa quer das entrevistas aos docentes 

distinguidos nos Prémios de Excelência Pedagógica, quer de toda a informação 

e estudo realizado. Esta sessão tem ainda o objetivo de analisar de forma 

transversal cada categoria e subcategoria do Guião de entrevistas, seguindo 

criteriosamente a fundamentação metodológica de investigação qualitativa 

(capítulo III). Cada sessão da entrevista foi elaborada de forma sistemática 

seguindo os objetivos centrais de estudo deste trabalho, procurando não 

ultrapassar as delimitações temáticas da problematização.   

 Segundo Amado & Vieira (2014) “para que haja credibilidade é necessário 

que todo o processo se tenha desenrolado de forma credível, documentada e 

lógica. E, neste ponto, há que distinguir vários níveis de credibilidade: descritiva, 

interpretativa e teórica” (p. 361). Em todo percurso houve o cuidado por seguir 

os critérios de credibilidade, documentando os processos e arquitetando um 

percurso investigativo lógico e coerente.   

Todo o trabalho de investigação seja ele qualitativo ou quantitativo, 

precisa ter consistência e confiança em seus resultados, tendo como base um 

olhar crítico sobre o trajeto percorrido. De acordo com Amado & Vieira (2014) é 

necessário seguir ao menos dois grandes requisitos. Em primeiro há a 

necessidade de que “o trabalho realizado pelo investigador seja cuidadoso, 

exaustivo, de modo a possibilitar a triangulação das conclusões, em função de 

alguma diversidade de técnicas de recolha de dados. O segundo requisito 

consiste numa descrição rigorosa dos processos de investigação utilizados” (p. 

367). Investigar cientificamente requer uma total dedicação e comprometimento 

por parte do investigador, sustentado por vários princípios, dentre eles, a 

imparcialidade, a ética e a responsabilidade. 
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Os métodos devem ser dinamizados sempre que haja a possibilidade, não 

economizando nas descrições dos processos utilizados e aplicação de 

ferramentas de apoio, por exemplo, softwares e outras tecnologias informáticas. 

 Independentemente do tipo de relação que haja entre o investigador e as 

pessoas participantes na investigação, seja em entrevistas, focus group ou 

atividades de observação, é necessário que haja imparcialidade na abordagem 

e no posicionamento desde a recolha até o momento da interpretação dos dados.  

É importante que o investigador se mantenha neutro nas percepções e nas 

análises, como diz Amado & Vieira (2014), assentar tanto quanto possível “nas 

interpretações das pessoas estudadas e não nos pré-juízos e pré-conceitos do 

investigador” (p. 368). Procuramos neste trabalho de investigação assumir tais 

posicionamentos dando credibilidade e coerência aos resultados alcançados.   

 

1. Gabinete de Inovação Pedagógica da Universidade do Porto  

 O Gabinete de Inovação Pedagógica 5(GIP) foi criado no ano de 2015 e 

tem “como principal função promover a melhoria do ensino e aprendizagem, 

contribuindo para a excelência pedagógica da U. Porto” (Art. 12.º do 

Regulamento n.º 274/2015). O novo Regulamento Orgânico da Reitoria da UP 

foi aprovado em 5 de agosto de 2016 pelo Despacho n.º GR. 01/08/2016. Desta 

forma os gabinetes são definidos como organismos nucleares de sustentação 

direta ao Órgão de Governo da UP, estes mesmos funcionam sob a gestão e 

administração do Reitor ou da Equipa Reitoral conforme os pelouros instituídos 

(Art.º 6.º). 

De acordo com a descrição no seu website 

(www.inovacaopedagogica.up.pt), a Unidade para a Melhoria do Ensino e 

                                                           
5 De salientar a referência ao trabalho de dissertação de mestrado precedente, que foi realizado 
na Reitoria pelo investigador Vieira, Ismael (2018) intitulado: «Universidade Versão 
β».Contextos, trajetos e efeitos das práticas do Gabinete de Inovação Pedagógica da 
Universidade do Porto. E na medida em que foi, também para nós, um estudo central, de consulta 
e aprendizagem sobre o contexto e sua problemática, realçamos a importância que o estudo tem 
para trabalhos nesta área e no ensino superior. De mencionar ainda que o trabalho apresenta 
fundamentos e resultados relevantes para a Universidade do Porto e, para todos os que a 
pretendem conhecer e estudar, nomeadamente no que diz respeito à própria inovação e análise 
de ações implementadas pelo Gabinete de Inovação Pedagógica. 
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Aprendizagem (MEA) é um grupo de trabalho constituído por docentes, 

investigadores, técnicos e estudantes da U.Porto que colaboram de forma ativa 

na reflexão e implementação de ideias e ações no âmbito do GIP, 

nomeadamente promover sinergias, ações e projetos que facilitem o processo 

de ensino e aprendizagem e contribuam para a excelência pedagógica da 

instituição.  

A Unidade MEA é coordenada pelo Pró-Reitor para a promoção da língua 

portuguesa e a inovação pedagógica e exerce a sua atividade em parceria com 

os departamentos de Formação e Organização Académica e da Universidade do 

Porto Digital. A validação política das ações e prioridades nas atividades é 

realizada, numa primeira fase no âmbito da Equipa Reitoral e posteriormente no 

âmbito do Conselho Coordenador para o Modelo Educativo da U.Porto 

(CCMEUP) e dos Conselhos Pedagógicos (CP´s) de cada Unidade Orgânica 

(UO). Exerce as suas funções em conjunto com os CP’s, as Associações de 

Estudantes (AE’s) e os docentes em geral. Neste âmbito será importante 

salientar a relação estreita com algumas experiências existentes já na U.Porto 

na área da melhoria do ensino e aprendizagem em algumas UO’s, 

nomeadamente o “Laboratório de Ensino e Aprendizagem” (LEA) da Faculdade 

de Engenharia, o “Centro de Educação Médica” da Faculdade de Medicina e o 

“Centro de Investigação e Intervenção Educativa” da Faculdade de Psicologia e 

de Ciências da Educação. 

O MEA desenvolve a sua atividade apoiada em cinco eixos de ação conforme 

apresentado no seu website (www.inovacaopedagogica.up.pt), e que são as 

competências fundamentais do GIP: 

1. Desenvolver a componente pedagógica na atividade dos docentes: 

 Promover a formação pedagógica dos docentes, nomeadamente ao nível 

de início de carreira e formação contínua. 

 Promover modelos educativos que atendam aos desafios pedagógicos 

atuais. 

2. Promover a melhoria dos modelos educativos adotados nos ciclos de 

estudo/unidades curriculares: 

 Reconhecer e divulgar a excelência pedagógica da U.Porto. 

https://sigarra.up.pt/reitoria/pt/uni_geral.unidade_view?pv_unidade=165
https://sigarra.up.pt/reitoria/pt/uni_geral.unidade_view?pv_unidade=404
https://sigarra.up.pt/reitoria/pt/uni_geral.unidade_view?pv_unidade=404
https://sigarra.up.pt/up/pt/web_base.gera_pagina?p_pagina=composi%C3%A7%C3%A3o%20do%20conselho%20coordenador%20do%20modelo%20educativo%20da%20universidade%20do%20porto%20(ccmeup)
https://sigarra.up.pt/up/pt/web_base.gera_pagina?p_pagina=composi%C3%A7%C3%A3o%20do%20conselho%20coordenador%20do%20modelo%20educativo%20da%20universidade%20do%20porto%20(ccmeup)
http://paginas.fe.up.pt/~lea/
http://www.cem.med.up.pt/index.php/pt/
http://www.fpce.up.pt/ciie/
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 Valorizar o contributo dos estudantes na melhoria pedagógica da ação 

educativa da Universidade. 

3. Valorizar e estimular a investigação nos modelos educativos da U.Porto. 

4. Valorizar o desenvolvimento de competências transversais nos modelos 

educativos da U.Porto: 

 Promover projetos inovadores e transversais na U.Porto de 

educação formal e não formal. 

5. Valorizar a excelência pedagógica da U.Porto no contexto nacional e 

internacional.  

    De acordo com o site de Inovação Pedagógica da UP 

(www.inovacaopedagogica.up.pt), a unidade MEA junto com o GIP promove 

formações com vista à melhoria dos modelos educativos atuais, procurando 

também criar um espaço de encontro, partilha e desenvolvimento pessoal. 

Nesse sentido, oferecem-se, periodicamente, cursos dirigidos a todos os 

docentes da U.Porto, continuamente “desenhados”, em colaboração com os 

Conselhos Pedagógicos, ajustando-se a determinados perfis de aulas. As 

formações pedagógicas abrangem quatro grandes áreas – as Novas 

Abordagens Pedagógicas, as Tecnologias Educativas, as Competências 

Pessoais e os Métodos de Avaliação – os cursos acontecem em regime 

presencial, e-learning e blended-learning, de forma síncrona e assíncrona. 

 O GIP também está envolvido em alguns outros projetos europeus no 

âmbito do ensino superior, dentre estes projetos, damos destaque ao Projeto 

PRINTeL que tem o objetivo de promover estratégias inovadoras no ensino e 

aprendizagem para melhorar a experiência educativa em países parceiros do 

leste europeu (Belarus, Geórgia, Armênia e Bielorrússia). Promovendo o 

desenvolvimento e a inovação no ensino e aprendizagem, apoiando a integração 

de tecnologia e investigação e disseminação de boas práticas. Modernizar o 

ensino superior de acordo com a agenda de Bolonha e estabelecer cooperação 

na educação e formação entre a UE e os países parceiros promovendo a 

mobilidade virtual de professores e alunos e aumentando os recursos e meios 

de aprendizagem ao longo da vida (https://www.printel.am/). 

https://www.printel.am/
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 O GIP também participa do Fórum Europeu para a Colaboração e 

Melhoria do Ensino (EFFECT), projeto liderado pela European University 

Association (EUA), que reúne especialistas, redes especializadas, organizações 

e conferências de reitores nacionais e instituições de diferentes partes da 

Europa. O Projeto EFFECT tem por objetivo facilitar o intercâmbio de 

experiências e métodos eficazes para o desenvolvimento dos professores 

universitários a nível europeu. Com base nas boas práticas recolhidas e 

testadas, examina a sua transferibilidade noutros quadros disciplinares em 

instituições internacionais e nacionais. Em simultâneo pretende avaliar a 

viabilidade de uma estrutura a nível europeu que apoie o reforce a Melhoria do 

Ensino Superior (https://eua.eu/101-projects/560-effect.html). 

Outro Projeto que o GIP participa é o TOX-OER (Toxicologia de 

Aprendizagem através de Recursos Educacionais Abertos) é um projeto que visa 

projetar e desenvolver um Curso Internacional On-line Massivo Aberto (MOOC) 

sobre Toxicologia. O TOX-OER visa melhorar a integração digital na 

aprendizagem, ensino, formação e trabalho juvenil a vários níveis, 

desenvolvendo materiais científicos, pedagógicos, informativos e formativos em 

Toxicologia, no seu campo especializado. TOX-OER, Toxicologia de 

Aprendizagem através de Recursos Educativos Abertos é implementado no 

âmbito do programa Erasmus + no âmbito da Acção KA2 - Cooperação para a 

Inovação e o Intercâmbio de Boas Práticas Parcerias Estratégicas para o Ensino 

Superior – (https://toxoer.com/).  

Para perceber melhor os resultados do Projeto de Inovação Pedagógica, 

da Unidade Curricular InovPed e dos Prémios de Excelência Pedagógica obtidos 

nos últimos anos, remetemos o leitor ao Anexo I desta dissertação, onde poderá 

consultar dados e informações demonstrados de forma ilustrada em mapas e 

gráficos para melhor assimilação do impacto das respectivas ações do Gabinete 

de Inovação Pedagógica na Universidade do Porto.    

 

 

http://www.eua.be/activities-services/projects/current-projects/higher-education-policy/effect
http://www.eua.be/
http://www.eua.be/
https://eua.eu/101-projects/560-effect.html
https://toxoer.com/
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1.1. Projetos de Inovação Pedagógica  

O concurso para os “Projetos de Inovação Pedagógica”, inserido no 

Programa “Promover a Excelência Pedagógica”, visa promover a melhoria dos 

modelos educativos aplicados nos cursos/ unidades curriculares, através do 

financiamento de aquisição de equipamentos, licenças ou programas 

informáticos, mobiliário, serviços externos e outras ações, que contribuam para 

a inovação do quadro pedagógico (Art.º 5.º - Despacho n. º GR.07/11/2016). 

Destinado a docentes, investigadores ou a grupos de docentes que se 

constituam como uma equipa pedagógica na leccionação de uma ou mais 

unidades curriculares, o concurso atribui a cada “Projeto de Inovação 

Pedagógica” o valor máximo de 1.000€, sendo o número máximo de projetos a 

financiar dependente do valor orçamentado para efeito em cada ano letivo (Art.º 

3.º - Despacho n. º GR.07/11/2016). 

Os Júris para cada ação são nomeados pelo Reitor da UP, sendo o 

Presidente o Pró-Reitor para a Inovação Pedagógica. O Júri do concurso é 

constituído por um mínimo de cinco e um máximo de nove elementos, sendo um 

deles um estudante (Art.º 4.º - Despacho n. º GR.07/11/2016). 

O concurso acontece nos termos do artigo 8 º, em período compreendido 

entre os meses de dezembro e janeiro, a fixar anualmente pelo respectivo Júri. 

Os “Projetos de Inovação Pedagógica” aprovados para financiamento são 

apresentados no mês de janeiro ou fevereiro no “Workshop Anual de Inovação 

e Partilha Pedagógica da U.Porto”, designado apenas como “Workshop” (Art.º 

5.º - Despacho n. º GR.07/11/2016). 

As condições para elegibilidade e seriação das candidaturas, o júri 

considera os parâmetros de consistência do currículo pedagógico e científico do 

docente ou equipa, pertinência da estratégia de inovação pedagógica proposta 

no projeto e adequação do financiamento solicitado para os fins de inovação 

pedagógica propostos. Após a análise, e o Júri identificar que nenhuma 

submissão de candidaturas se enquadrar aos requisitos de qualidade e inovação 

projetados nos parâmetros de avaliação e seriação ou verificar que não segue 

as regras do presente regulamento, pode optar por não atribuir financiamento 

(Art.º 8.º - Despacho n.º GR.07/11/2016).  
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1.2. Unidade Curricular InovPed  

A Unidade Curricular InovPed foi aprovada por Despacho n.º GR. 

06/06/2017 no dia 7 de junho de 2017, seguindo assim as diretrizes do “Plano 

Estratégico da Universidade do Porto 2016-2020” que estabelece que a UP deve 

desenvolver a sua atividade da área da “Educação e Formação” de modo 

assegurar condições para que os estudantes desenvolvam “aspectos como as 

competências transversais, em parte ligadas à multidisciplinaridade na educação 

e formação”.  

A implementação de unidades curriculares (UCs) tem a participação de 

docentes, investigadores e técnicos superiores de diferentes unidades orgânicas 

(UOs), o que permite o enriquecimento da formação dos estudantes, em 

conhecimentos transversais, e a promoção de parcerias pedagógico-cientificas 

inovadoras entre os docentes. Um dos principais objetivos destas unidades 

curriculares é promover a diversidade e criar objetivos de aprendizagem focados 

não apenas em conhecimentos, mas também em competências e não focados 

em resultados específicos de um determinado ciclo de estudos.  

A coordenação geral da UC InovPed é da Pró-Reitoria da Inovação 

Pedagógica, sob a tutela da Vice-Reitoria para a Formação e Organização 

Acadêmica. A coordenação da UC InovPed aprovada é da Unidade Orgânica 

(UO) sede administrativa (Art.º 1.º - Despacho n.º GR.06/06/2017).  

Um dos principais objetivos das UC InovPed é a aprendizagem centrada 

no estudante com metodologias de aprendizagem ativa. A Unidade Curricular irá 

funcionar nos ciclos de estudo que incluam nos seus planos de estudo a opção 

de realizar qualquer unidade curricular da UP/ opção livre. Além disto é uma 

unidade de formação contínua a todos os possíveis interessados, ou quando a 

estrutura se adequar, como cursos de verão (Art.º 2.º - Despacho n.º 

GR.06/06/2017). 

Para a legibilidade de qualquer UC InovPed, é necessário cumprir 

algumas condições, dentre elas, ter 1,5 ou múltiplos de 3 ECTS, estar em 

conformidade com as regras gerais aplicáveis aos cursos/unidades de formação 

na área de educação contínua da UP (Art.º 3.º - Despacho n.º GR.06/06/2017). 
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O processo de seleção é realizado por um Júri nomeado pelo Reitor da 

UP, tendo como presidente o Pró-Reitor para a Inovação Pedagógica. Cada UC 

InovPed selecionada receberá um apoio financeiro no valor de até € 2500, o 

número de UCs InovPed a financiar depende do valor orçamentado para cada 

ano letivo. Após a análise, e o Júri identificar que nenhuma submissão de 

candidaturas se enquadrar aos requisitos de qualidade e inovação projetados 

nos parâmetros de avaliação e seriação ou verificar que não segue as regras do 

presente regulamento, pode optar por não atribuir financiamento (Art.º 3.º - 

Despacho n.º GR.06/06/2017). 

Todas as UC InovPed são objeto de certificação, são objeto de menção 

no suplemento do diploma e são creditadas no percurso acadêmico do estudante 

(Art.º 5.º - Despacho n.º GR.06/06/2017). 

 

1.3. Prêmios de Excelência Pedagógica  

Os “Prémios de Excelência Pedagógica” foram criados para distinguir, 

promover e divulgar modelos educativos de excelência que atendam aos 

desafios pedagógicos atuais. Nessa perspectiva, valoriza-se a aplicação de 

processos coordenados de ensino, aprendizagem e avaliação, bem como 

aprendizagem ativa pelo estudante. É também reconhecida a integração da 

componente de desenvolvimento científico e o uso de tecnologias educativas 

(Art.º 2.º - Despacho n.º GR.07/11/2016). 

Destinado a docentes, investigadores ou a grupos de docentes que se 

constituam como uma equipa pedagógica na leccionação de uma ou mais 

unidades curriculares. O Prémio, no valor de 1.500€, assim como as duas 

Menções Honrosas, no valor de 500€ cada, são atribuídos em cerimónia 

comemorativa do Dia da Universidade do Porto (Art.º 3.º - Despacho n.º 

GR.07/11/2016). 

 A data do concurso “Prémios” é fixada a cada ano letivo pelo Júri, 

normalmente posteriormente ao “Workshop” dos Projetos de Inovação 

Pedagógica, a Pró-Reitoria para a Inovação Pedagógica organiza a “Audição 

Pública” a decorrer na UP no mês de fevereiro ou na primeira quinzena do mês 

de março. Os respectivos três finalistas apresentam o seu modelo pedagógico 
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na sessão titulada de “Audição Pública dos Finalistas”, para a decisão da 

atribuição do 1º Prémio e as duas Menções Honrosas pelo Júri (Art.º 6º - 

Despacho n.º GR.07/11/2016). 

 Reúnem condições de elegibilidade aos Prémios todo o docente ou 

investigador ou grupo de docentes que se constitua como uma equipa 

pedagógica, entre outras condições, é que tenham um contrato para prestação 

de serviço com a UP, há pelo menos três anos. Além disto, é necessário que os 

candidatos não tenham recebido este Prémio há menos de três anos (Art.º 7º - 

Despacho n.º GR.07/11/2016). 

 Para que a candidatura do docente ou equipa pedagógica seja válida é 

necessário cumprir alguns requisitos, satisfazendo assim as condições de 

elegibilidade. Por exemplo, é necessário apresentar o formulário de candidatura 

anexado com o Curriculum Vitae resumido, destacando a componente científica 

pedagógica. Também é necessário entregar um Trabalho de Reflexão 

Pedagógica em forma de artigo, de acordo com o modelo definido pelo Júri do 

Prémio. 

Neste Trabalho de Reflexão Pedagógica é necessário incluir algumas 

componentes exigidas: Descrição e justificação das estratégias pedagógicas 

utilizadas na unidade curricular, incluindo uma reflexão sobre a coordenação dos 

processos de ensino, aprendizagem e avaliação. E, o esforço requerido aos 

estudantes em relação ao número de ECTS.  

No Trabalho de Reflexão Pedagógica é preciso descrever e justificar as 

componentes de inovação utilizadas, incluindo metodologias, materiais e ou 

tecnologias de apoio à aprendizagem ativa dos estudantes. Também é preciso 

descrever a contribuição da componente de desenvolvimento científico, além da 

descrição e comentário dos resultados quantitativos e qualitativos alcançados, 

com caracterização dos métodos de avaliação, indicadores de desempenho dos 

estudantes e análise dos inquéritos pedagógicos.   

 Na avaliação e seriação das candidaturas o Júri considera os seguintes 

parâmetros: 
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 Consistência do currículo pedagógico e científico do docente ou 

docentes; 

 Coordenação adequada, em esforço de trabalho exigido, dos 

processos de ensino, aprendizagem e avaliação; 

 Utilização de metodologias pedagógicas que comprovam a 

aprendizagem ativa dos estudantes, através da utilização de 

tecnologias educativas; 

 Aplicação de estratégias consistentes a longo prazo que remetem 

à inovação pedagógica; 

 Monitorização dos indicadores de desempenho dos estudantes e 

análise dos resultados dos inquéritos pedagógicos; 

 Contribuição da componente de desenvolvimento científico dos 

candidatos para o modelo educativo utilizado; 

 Qualidade da informação inserida no sistema de informação da UP 

(SIGARRA), nomeadamente a ficha das unidades curriculares, os 

respectivos sumários e relatórios (Art.º 9.º - Despacho n.º 

GR.07/11/2016). 

Após serem analisadas as candidaturas, o Júri pode decidir pela não 

atribuição do Prémio se considerar que nenhuma cumpre os requisitos de 

qualidade e inovação fundamentados nos parâmetros dos critérios de avaliação 

e seriação ou não cumprirem as regras do regulamento em vigor. As decisões 

do Júri são consideradas definitivas e as mesmas não cabem recurso. A 

cerimónia da entrega dos prémios decorre durante a sessão solene de 

comemoração do dia da Universidade do Porto (Art.º 9.º - Despacho n.º 

GR.07/11/2016). 

 

1.3.1 Procedimento das entrevistas e critérios de seleção 

Consideramos ser relevante justificar de forma objetiva quais os critérios 

utilizados na seleção dos potenciais entrevistados neste estudo investigativo. Ao 

longo dos últimos anos vários docentes já foram distinguidos no Programa 

Prémios de Excelência Pedagógica da UP, entretanto, o critério usado na 

escolha dos docentes distinguidos nos Prémios de Excelência Pedagógica no 
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ano de 2015 é que neste mesmo ano houve uma reformulação do regulamento, 

que até então os Prémios contemplavam apenas candidaturas de modelos 

educativos no âmbito das tecnologias educativas, a partir desta mudança, 

passou a abranger todos os âmbitos da inovação pedagógica. Por entender que 

tais práticas e modelos pedagógicos tiveram um tempo maior para maturação e 

autoanálise dos resultados por parte dos próprios docentes e alunos, foi aplicado 

este mesmo critério na seleção dos entrevistados.  

Todas as entrevistas aconteceram no mês de dezembro de 2018, com 

agendamento prévio com os entrevistados. Todos os encontros foram realizados 

nos gabinetes dos mesmos nas respectivas Faculdades sediadas, de forma 

privada e particular, sem a interferência de outras pessoas na participação ou 

condução das entrevistas. Todas as entrevistas foram gravadas com autorização 

dos entrevistados, além de assinarem um documento de Consentimento, 

informando que a participação neste estudo é inteiramente voluntária (ver 

apêndice II). Todos os entrevistados ficaram cientes que poderiam dar por 

terminado o seu envolvimento, a qualquer momento, sem quaisquer implicações 

para si e nenhum dos seus dados ou informação recolhida até ao momento 

seriam usados e os mesmos destruídos. Os entrevistados tiveram conhecimento 

que toda a informação reunida pelo estudo seria tratada confidencialmente6.   

Cronograma das entrevistas: 

Entrevistado nº 1 - 10/12/2018 – 16H30 min (Duração da entrevista 50:51 min) 

Entrevistado nº 2 - 14/12/2018 – 10h35 min (Duração da entrevista 53:30 min) 

Entrevistado nº 3 - 19/12/2018 – 14h (Duração da entrevista 19:44 min) 

Entrevistado nº 4 - 19/12/2018 – 15h15 (Duração da entrevista 01:09:28 min)      

 

 

                                                           
6 Nomes ou qualquer outra informação que os identificasse não foi usado na apresentação dos 

resultados do estudo - pseudónimos foram usados de maneira a garantir o anonimato. Todas as 

entrevistas são disponibilizadas na íntegra, assim como os áudios das gravações, e estão sob 

domínio e responsabilidade do autor desta dissertação, e tais documentos estão à disposição (e 

apenas) para o júri no caso de ser solicitado.   

 

https://guiadoestudante.abril.com.br/estudo/1o-lugar-em-medicina-na-unifesp-achou-nao-ter-estudado-o-bastante/
https://guiadoestudante.abril.com.br/estudo/1o-lugar-em-medicina-na-unifesp-achou-nao-ter-estudado-o-bastante/
https://guiadoestudante.abril.com.br/estudo/1o-lugar-em-medicina-na-unifesp-achou-nao-ter-estudado-o-bastante/
https://guiadoestudante.abril.com.br/estudo/1o-lugar-em-medicina-na-unifesp-achou-nao-ter-estudado-o-bastante/
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2. . Eixos de análise e interpretação das entrevistas  

Esta sessão do capítulo cumpre o objetivo de analisar de forma 

transversal as entrevistas e fundamentar com base em alguns dos autores 

estudados ao longo do trabalho. Damos a esta sessão o seu destaque e 

importância, pois extrai os recortes das principais falas dos entrevistados 

participantes no trabalho de investigação. Foi dividido a análise das entrevistas 

em quatro eixos interpretativos de forma sistemática a dar mais consistência e 

pertinência ao estudo e facilitar a compreensão das falas dos participantes.  Os 

subcapítulos desta sessão seguem a mesma organização e coerência dos títulos 

das subcategorias do guião utilizado nas entrevistas (Vide apêndice n º 1).  

Eixos Justificativa 

 
Entendimentos sobre 

IP 

Mobiliza de todos os entrevistados as 
respostas sobre definição e ideia 

fundamental; 
Interesses e 

Competências em IP 
Mobiliza dos respondentes as questões 
dos interesses, motivações, 

competências; 
Percepções sobres os 
alunos e os resultados 

de aprendizagem 

O que nos dizem os entrevistados sobre 
os alunos; 

 
Implicações da IP 

O que é dito por todos os entrevistados 

sobre os efeitos e colateralidades  
Tabela 3- Descrição dos Eixos 

Ao longo de todo o percurso investigativo com os entrevistados foram 

levantadas informações relevantes7, não obstante damos atenção à temática 

central deste trabalho, priorizando a análise dos recortes das entrevistas sobre 

as problemáticas da inovação pedagógica no ensino superior.  

 

 

 

                                     

                                                           
7 Todos os recortes das entrevistas podem ser consultados no apêndice n º 3, assim como as 
entrevistas na íntegra mediante a solicitação ao autor do trabalho. 

Legendas 

E: Entrevista (Ex.: E1; E2; E3 ou E4) 

P: Página (Ex.: P1; P2; P3...) 

C: Coluna (Ex: C1 ou C2) 

 

Tabela 4 - Referências dos recortes das entrevistas 
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2.1. Entendimentos sobre inovação pedagógica 

No que diz respeito à inovação pedagógica os nossos entrevistados 

manifestam um olhar em concordância com algumas das literaturas vigentes, 

como se pode observar pelos seguintes excertos: “não é alterar de “A” para “B”, 

mas sim, criar aqui um conjunto diversificado de formas alternativas, 

complementares e/ou suplementares” (E4;P5;C2), e que corroboram neste caso 

com o que diz Bireaud (1995) quando acentua que não basta mudar por mudar, 

é necessário criar possibilidades diversificadas de alternância que complemente 

ou supra as necessidades da aprendizagem e da avaliação.  

Outra citação retirada das entrevistas consiste na afirmação de que “só 

se deve introduzir uma modificação ou uma inovação desde que a razão-

benefício-custo seja positiva, caso contrário, não tem sentido” (E1;P2;C2). Este 

enxerto está em concordância com o que Esteves (2010) diz, que para a 

inovação ser viável, antes de mais ela precisa ser planeada e ter um objetivo 

claro e alcançável, caso contrário, perde-se o sentido de motivação. Entretanto, 

tais razões-benefícios-custos mesmo sendo positivos, poderão encobrir 

possíveis efeitos colaterais. 

A inovação também “beneficia a aprendizagem pragmaticamente, os 

alunos aprendem alguma coisa mais, melhor ou de forma mais profunda, com 

mais facilidade e menos tempo” (E2;P2;C2). Esta citação corrobora com o que 

Castanho (2007) diz, que é necessário a apropriação dos conhecimentos, de 

forma que estes se integrem à estrutura cognitiva dos educandos.  

Umas das definições encontradas na literatura, como a de Leite (2010), 

realça a ideia de que a universidade não pode mais ignorar o modo como se 

ensina e se criam condições de aprendizagem e como se organiza o currículo 

no ensino superior, entretanto, condicionar a inovação a uma unidade curricular 

ou limitá-la a uma formatação é motivo de questionamento e de uma reflexão 

mais profunda. E num sentido oposto, um dos entrevistados diz que a inovação: 

“é uma ferramenta, e, portanto, aquilo que nós fazemos com essa inovação ainda 

tem que ser instanciada num processo, numa unidade curricular qualquer, num 

processo qualquer de ensino de tal maneira que haja vantagem na inovação que 

anteriormente foi gerada” (E2;P2;C2). Será que a inovação para ser vantajosa 
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necessita sempre estar dentro de uma caixa, se enquadrar à uma formatação do 

sistema? 

 

 Em seguida procuramos entender quais são as bases ou condições que 

propiciam a inovação pedagógica no ensino superior. Esta parte do guião da 

entrevista tem esse foco, levantar fundamentos que promovam e viabilizem a 

sustentação de novos modelos pedagógicos e aprendizagem centrada no aluno. 

Os participantes foram diretos na exposição de suas convicções, uma das 

citações refere-se a quebra de alguns paradigmas, dentre eles, voltar a 

aprendizagem para o aluno, como identificamos no seguinte excerto: “E o ensino 

normalmente está feito ao contrário, o estudante está à espera de respostas. 

Penso eu, e aí a culpa não é do estudante, o próprio sistema de ensino tira-lhe 

essa imaginação, leva-o apenas a procurar as respostas e não a questionar se 

aquela resposta por si só é suficiente” (E4;P10;C2). Trata-se de uma mudança 

do sistema, da sua cultura institucional, mudança de valores e práticas, no 

entanto, essa transformação poderá ser lenta e gradativa. Em concordância com 

Correia (1989) em que afirma que a inovação cria um novo sistema pedagógico 

ou então sua reorganização dos recursos já existentes no sistema pedagógico, 

há uma nova estrutura das interações entre os elementos do sistema.  

 Umas das definições encontradas em Cunha (2007) realça a condição da 

ocupação do tempo que os professores dispõem para inovar, que contam pouco 

o sentido desse tempo e o significado. Além disto o autor ainda reforça a ideia 

que a dimensão do ensino tem pouca valorização no espaço acadêmico, 

angariação de recursos financeiros para investimentos em pesquisa e 

tecnologias educativas. E nesse mesmo sentido um dos entrevistados disse que 

é preciso: “dar meios, entenda-se, financeiros, para investigação na área 

pedagógica” (E2;P9;C2), além de “condições de trabalho, nomeadamente o 

número de horas por semana se for muito” (E3;P2;C1). 

  Dentre as citações dos participantes, também damos destaque a ideia de 

que há necessidade de mais “informação a decorrer, formação, que permitisse 

as pessoas acederem a histórias de sucesso” (E2;P4;C2), e, “esse sucesso, o 

caso de sucesso, deve, mas é alastrar. Deve é mais ser fortemente premiado e 
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fortemente divulgado. Nós devemos é celebrar as histórias de sucesso! ” 

(E2;P5;C1). Provavelmente uma referência a própria iniciativa da U.Porto em 

premiar e celebrar as práticas de excelência pedagógica. O entrevistado frisa a 

necessidade em divulgar histórias de sucesso, de alunos e professores no 

contexto acadêmico. 

  Essa promoção precisa ser acompanhada por alguma forma de 

recompensa ou prestigio profissional. Evidentemente que esta não é a essência 

da inovação, não é o objetivo final, entretanto, é um fator motivacional para que 

mais pessoas integrem a consolidação de novos modelos pedagógicos e 

práticas docentes. Enricone (2007) enfatiza a importância da formação docente 

no contexto universitário, uma formação contínua e em conformidade com as 

carências identificadas.  

 

2.2. Interesses e competências em inovação pedagógica 

 Um dos temas discutidos ao longo do trabalho são as competências em 

comum dos docentes na promoção da inovação pedagógica. Ainda que seja 

relativo a área científica ou aos recursos disponíveis para a criação, 

possivelmente haja competências pessoais em comum entre os mesmos.  

  Neste sentido, os nossos entrevistados manifestam um olhar em 

concordância com algumas das literaturas vigentes como se pode observar 

pelos seguintes excertos : “...em primeiro lugar, aquilo que é preciso para tudo 

é que haja vontade...” (E3;P2;C1); “... deve ter reflexão crítica sobre o que faz 

e, deve ter uma avaliação continuada dos resultados obtidos com as suas 

práticas...” (E1;P3;C2); “...a vontade de saber, a curiosidade intelectual...” 

(E1;P3;C2); “...uma vertente muito forte de persistência, de querer fazer melhor, 

quase de perfeccionismo” (E1;P3;C2); “...a sua ferramenta de comunicação 

como também estando classificada em diversos modos, entendendo a 

vantagem das alterações destes modos para não serem aleatórios e para serem 

planeadas” (E2;P3;C2); “...atenção aos estudantes e a maneira como eles estão 

a reagir quanto aquilo que se está a fazer” (E3;P2;C1); “...ter a capacidade de 

autocritica...” (E4;P6;C1); “...no fundo também haver aqui uma humildade do 

próprio docente para se expor e claro com estrutura e lógica...” (E4;P4;C2); e 
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“...um professor que tenha brio vai inovar. Para mim é inconcebível que um 

docente que lecione quarenta e cinco anos da sua vida, lecione da mesma 

maneira” (E4;P13;C2).  

  Tais enxertos corroboram neste caso com o que diz Trindade (2010) 

quando reforça a necessidade de formar professores qualificados em sua 

interlocução e com a capacidade de estimular, negociar e criar as condições 

para que os seus alunos adquiram autonomia intelectual e sociomoral. Uma 

outra definição encontrada na literatura, como Estrela (2010), destaca que a 

prática pedagógica está integrada num processo complexo, em cruzamento 

com dimensões de caráter ético-político, bio-psicológico, sociológico, 

antropológico e pedagógico. 

 

 Procuramos também identificar nas entrevistas quando surgiu o interesse 

pela inovação e em que momento os mesmos desenvolveram estas 

competências para a docência. Uma das definições encontradas na literatura de 

Pimenta & Anastasiou (in Leite & Ramos, 2007), aponta que os professores 

universitários, ao chegarem à docência, trazem consigo inúmeras e variadas 

experiências do que é ser professor. E nesse mesmo sentido um dos 

entrevistados revela “... sempre tive uma criatividade muito grande em tudo o 

que faço, e em segundo lugar eu acredito que o contexto ajudou-me imenso, 

empurrou-me para isto mesmo...” (E1;P4;C2). Ou seja, o contexto que conviveu 

e as pessoas com quem se relacionou teve impacto em sua profissionalidade 

docente, o ambiente estimulou o interesse pela inovação pedagógica.  

 Outro fator estimulante à inovação pedagógica segundo os entrevistados 

são as formações pedagógicas, um dos excertos diz: “... eu sempre me 

preocupei, sempre que há ações de formações, eu frequento com alguma 

regularidade, não de forma intensiva, mas frequento” (E4;P2;C1), e certifica-se 

com a afirmação de Tardif (in Enricone, 2007) que define os saberes docentes 

como oriundos da formação profissional e de saberes disciplinares, curriculares 

e experienciais partilhados.  
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 Em relação as motivações para candidatar-se aos Prémios, os 

entrevistados também revelam um posicionamento alinhado com alguns dos 

autores analisados, como no seguinte excerto: “Nós nem sequer estávamos à 

procura de obter um benefício, estávamos à procura de levar o trabalho feito a 

um nível de certificação, a um nível de recompensa pessoal. Que de facto o 

prêmio acaba por permitir atingir e que acabou por transmitir alguma segurança” 

(E2;P5;C1). Tal motivação é respaldada no que diz Esteves (2010), ao distinguir 

o desenvolvimento da pedagogia e a disseminação de experiências inovadoras 

realizadas, na promoção de apoios e estímulos importantes, que traz 

reconhecimento, encorajamento e segurança em inovar. 

  Uma outra citação diz que: “... não foi concorrer tanto para ganhar o 

prêmio, foi concorrer para poder partilhar as experiências...” (E4;P12;C2), e que 

corroboram neste caso com Esteves (2010), quando enfatiza que algumas das 

experiências mal sucedidas no âmbito da inovação pedagógica em contextos 

de ensino superior, aconteceram por não haver  participação e partilha entre 

todos os docentes.  

  Um outro entrevistado destacou da seguinte forma, umas das suas 

principais motivações ao candidatar-se aos prémios: “Eu gosto de seguir tudo o 

que acontece na área pedagógica...” (E1;P5;C1), uma postura alinhada com os 

fundamentos dados por Enricone (2007) que diz que as mudanças estruturantes 

do ensino superior determinam revisões nos atuais modelos de atuação e 

formação docente. Entre as razões de revisão é a redução dos recursos 

econômicos e humanos, as novas exigências do mercado de trabalho, o 

surgimento de novas tecnologias de informação e comunicação, além da 

massificação do ensino superior, desta forma, seguir as novas tendências e o 

que acontece na área pedagógica é um fator motivador para candidatar-se aos 

Prémios de Excelência Pedagógica da UP.  

 

2.3. Percepções sobre os alunos e os resultados de aprendizagem 

Uma das explanações feitas por Castanho (2007) sobre o rompimento 

com a pedagogia tradicional é a necessidade de haver empenho e trabalho por 

parte dos alunos no processo da aprendizagem, saindo de uma posição passiva, 
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instigando seus alunos a pensar criticamente, e expor suas ideias e dúvidas, a 

fim de elaborarem sínteses provisórias. No entanto, nem todos os alunos aceitam 

de forma positiva este novo modelo de trabalho, um dos entrevistados cita: “No 

ano passado em particular, tive uma aluna que disse-me que quando chegava 

as aulas ficava muito nervosa porque era confrontada. E ela não tinha essa 

capacidade, ela queria as respostas sem se questionar” (E4;P10;C2). Já outro 

entrevistado descreve a reação de seus alunos: “...isto é muito estranho! Este 

método é muito estranho, mas funciona porque depois eu cheguei ao exame e 

quase não tive que estudar! ” (E3;P3;C2). 

Mudar paradigmas e modelos de trabalho pode causar num primeiro 

momento certa estranheza e inflexibilidade, no entanto, tais implicações podem 

ser superadas através das competências dos próprios docentes. Uma mudança 

na forma de aprender pode gerar conflitos entre os jovens que estão habituados 

a um modelo de ensino-aprendizagem-avaliação tradicional que usaram em todo 

o seu percurso escolar. Um outro excerto das entrevistas ainda corrobora e 

complementa com tais reações na mudança de paradigmas em contexto do 

ensino superior: “O que nós fazemos é um choque grande para os estudantes, 

e nem todos gostam..., mas eu acho que a primeira reação dos estudantes é de 

choque relativamente aquilo que nós fazemos em particular” (E3;P3;C2).   

Garrison & Archer (in Esteves, 2010) testificam que todos os aprendentes 

são capazes de assumir responsabilidades pela própria aprendizagem e têm ou 

podem adquirir a capacidade de pensamento crítico, corroborando com as 

declarações dos entrevistados sobre o choque que os alunos passam ao 

experimentarem mudanças nos modelos de aprendizagem em sala de aula.  

 

2.4. Implicações da inovação pedagógica 

 Esta sessão é composta pela problemática central deste trabalho, 

arquitetada nas implicações que os docentes premiados identificaram durante a 

inovação de seus modelos pedagógicos, e também nas principais dificuldades 

do percurso. 

Alguns excertos das entrevistas estão mapeados em concordância com a 

literatura utilizada nos capítulos anteriores. Frisamos que tais implicações e/ou 
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efeitos colaterais correspondem a contextos específicos, e cada citação dos 

entrevistados está condicionada às suas vivências, tornando relativo algumas 

situações exemplificadas neste capítulo. No entanto, tais exemplos servem como 

modelo de análise e interpretação a outros contextos educacionais no ensino 

superior.   

Uma das análises críticas encontradas na literatura é baseada nas 

afirmações de Correia (1989), que descreve a universidade como uma instituição 

organizada, que transmite um saber estável e histórico de um mundo que se 

supõe harmônico, repetitivo e ordenado. Por sua vez, um dos entrevistados 

apresenta a seguinte crítica: “...me parece que hoje em dia não interessa muito 

estimular o pensamento crítico, não interessa. Interessa que as pessoas sejam 

formatadas para viver numa sociedade de consumo, aonde não têm que pensar 

muito” (E1;P7;C1). O sentindo de consumo de certa forma também abrange a 

educação, e corre-se o risco da universidade estar numa posição de servir a 

consumidores, que esperam que suas expectativas sejam sempre atingidas.  

  Quando há qualquer tipo de tentativa de mudar o sistema, há o risco de 

gerar conflitos entre as relações institucionais e de consumo. Correia (1989) 

ainda afirma que inovar é entrar sempre em conflito com o sistema existente, 

há um choque com as estruturas, os hábitos e os preconceitos. E nesse mesmo 

sentido um dos entrevistados diz que os docentes: “...tem que se adaptar, 

aceitar e inserirem-se numa determinada carreira profissional que está 

desenhada a frente deles e que eles têm que basicamente cumprir” (E1;P7;C1). 

O mesmo entrevistado ainda complementa dizendo que: “...a universidade é a 

segunda instituição mais conservadora da história da humanidade, só 

suplantada pela igreja” (E1;P7;C1).   

  Tais afirmações são provocações a uma comunidade acadêmica 

resguardada por seus estatutos, no entanto, algumas citações extraídas das 

entrevistas não se esquivam de análises críticas: “... o ensino tradicional é um 

ensino muito elitista, portanto, o professor está muito protegido. Não se 

predispõe muito a perguntas dos estudantes” (E4;P6;C1). Evidentemente, o 

entrevistado refere-se de uma forma a geral o contexto acadêmico, mas são 

afirmações pertinentes e provocam uma reflexão mais aprofundada por parte 

da comunidade acadêmica sobre o todo.  
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  Nesse primeiro momento compreendemos que a maior parte das 

implicações para o alastramento da inovação pedagógica está na própria 

instituição, delimitando a autonomia e emancipação da pedagogia e prática 

docente. O conservadorismo dos modelos tradicionais (muitas das vezes 

irrefletidas) fundamentado em certo preconceito pela mudança. É preciso haver 

uma desformatação da mentalidade sobre os processos, no sentido de não 

comercializar a educação, corrompendo valores traídos pelo seu próprio 

pragmatismo institucional.   

  Sobre as implicações em relação a inovação pedagógica, os 

entrevistados manifestam um olhar em concordância com a literatura vigente, 

como nos seguintes excertos: “Hoje em dia curiosamente vê-se uma reprodução 

desenfreada da palavra inovação. Mas se quer que lhe diga, a sensação que 

eu tenho não é uma verdadeira mudança. É uma inovação de consumo, hoje 

em dia tudo que cheira a inovação, vende! ” (E1;P7;C2). O entrevistado ainda 

complementa a fala afirmando que há: “... muito pouco foco na mudança real e 

vejo muita apetência pela inovação superficial. Aquela que nós mudamos um 

pouquinho a cor das coisas ou a maneira como lhe chamamos e pronto! E de 

repente é uma inovação! E é fantástico! (tom irônico) Eu a isto sou 

profundamente crítico!” (E1;P7;C2). 

A partir destas críticas o que os autores dizem? Vejamos que Correia 

(1989) confronta tal banalização do conceito de inovação pedagógica, para ele 

apenas é considerado inovação quando procura-se instituir práticas que 

permitam alcançar objetivos que o sistema não era capaz de alcançar, ou em 

segundo caso, quando visa-se a introdução de novos objetivos entre os antigos 

objetivos já declarados do sistema. Ou seja, enfeitar ou mudar os trajes das 

coisas não é por si só considerado uma inovação autentica, ela precisa seguir 

alguns critérios que validem a sua legitimidade.  

 “A aprendizagem como dizem vários autores na área da avaliação, está a 

se transformar numa espécie de cumprimento de requisitos. E o gosto pela 

aprendizagem está a ser substituído pela mania dos exames e das avalições” 

(E1;P7;C1). Este excerto faz uma crítica aos atuais modelos de aprendizagem e 

avaliação como uma implicação para o desenvolvimento de novos modelos de 

ensino-aprendizagem-avaliação. Cunha (2007) defende que atualmente a 
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avaliação negligencia os processos, priorizando substancialmente a 

quantificação dos produtos, em que o melhor aluno é aquele que reproduz com 

fidedignidade as afirmativas do professor.  

  Uma outra literatura estudada e que tem relevância sobre a respectiva 

problemática é Enricone (2007), que diz que para ensinar primeiro é preciso 

aprender, tornando-se um processo complexo (fatores cognitivos afetivos, 

éticos e metodológicos). E que, esses mesmos fatores juntam-se aos desafios 

de construir conceitos e desconstruir outros, já instalados. O autor fundamenta 

a citação de um dos entrevistados que diz: “...nós estamos presos a força da 

cultura pedagógica instalada” (E1;P7;C1).  Uma cultura que amedronta ou 

ameaça aqueles que se pré-dispõe à mudança, um outro entrevistado confirma 

esta possibilidade: “... as vezes as pessoas afastam-se porque pensam que a 

utilização de técnicas inovadoras pode diminuir alguma pertinência da sua área 

técnica. O que é totalmente falso, mas é o medo que pode existir” (E2;P7;C2). 

  Alguns docentes podem se sentir desconfortados com aqueles que se 

arriscam em inovar, justamente por tomarem a iniciativa de implementar 

mudanças que ameaçam seu universo harmônico. No entanto, prováveis 

resistências como estas, também podem acontecer por parte dos alunos. Um 

dos excertos diz: “Eles (estudantes) também têm muita dificuldade em ser 

interdisciplinares, em fazer “pontes” (E4;P11;C2). Em seguida o entrevistado 

complementa: “Sim, podem ser considerados efeitos colaterais da inovação, há 

pessoas que vão estar excluídas porque não conseguem ‘surfar’ essa inovação” 

(E4;P11;C2). Ou seja, podemos considerar que a inovação nem sempre é 

positiva para todos os elementos do contexto, ela irá exigir mais de alguns do 

que de outros. Não se trata de ser melhor ou pior, são pessoas que não estão 

dispostas naquele momento e/ou ambiente a mudarem hábitos e práticas, que 

sentem-se mais seguras com determinadas técnicas, ainda que limitantes ou 

nem tão eficientes. Isso pode ser uma das principais implicações para a 

inovação no ensino superior, a cultura e hábitos dos elementos do contexto.  

  Segundo Esteves (2010) todas as áreas do conhecimento que o ensino 

superior se ocupa podem desenvolver o pensamento crítico e reflexivo dos 

estudantes, no entanto, como Trindade (2010) diz, primeiro é necessário 

estimular o estudante a pensar e ensiná-lo a aprender. A apesar de todas as 



106 
 

suas limitações, efeitos colaterais e implicações em todo o seu percurso de 

implementação, a inovação pedagógica no ensino superior ainda é uma das 

reflexões mais pertinentes.  
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 Uma problemática com enorme relevância no contexto do ensino superior 

como a inovação pedagógica, não terá uma discussão esgotada em apenas um 

trabalho de dissertação. A sua pertinência de estudo e investigação estende-se 

a novas propostas de reflexão, a novos paradigmas que compõem os desafios 

da educação e formação nas universidades.  

Este trabalho de dissertação alcança os seus objetivos de reflexão sobre 

os conceitos de inovação dos modelos pedagógicos no ensino superior, além 

das competências e práticas docentes. A problemática central concentrou-se nas 

implicações e efeitos colaterais para a implementação de novos paradigmas, 

contudo, também foi dialogado sobre as aceleradas mudanças na dita sociedade 

da aprendizagem, a qual, cada vez mais é influenciada pelos avanços das 

tecnologias da comunicação e das mudanças no mundo do trabalho. Grande 

parte das temáticas tiveram como pano de fundo os Prémios de Excelência 

Pedagógica da Universidade do Porto, mais especificamente os docentes 

distinguidos no ano de 2015.   

 Do estudo e tendo como fundamentação o que diz Pimenta & Anastasiou 

(2002), salientamos que para que as transformações das práticas pedagógicas 

sejam efetivadas, primeiro, o professor precisará ampliar a sua consciência 

sobre as próprias práticas, não apenas da sala de aula, mas da instituição como 

um todo, pressupondo conhecimentos teóricos e críticos sobre a realidade 

atuante. Nóvoa (2002) reforça tal ideia dizendo que “os professores têm de ser 

formados, não apenas para uma relação pedagógica com os alunos, mas 

também para uma relação social com as comunidades locais” (p. 24).  

De um modo geral parece encontrar-se um consenso alargado de 

encontro às seguintes ideias: 

A docência e a aprendizagem do futuro no ensino superior não poderão deixar de atender 

à voz dos novos tempos e ter presentes estes desafios que irão exigir mudanças radicais 

nos modos de trabalhar dos professores, dos alunos e de todos aqueles que se ocupam 

e preocupam verdadeiramente com os problemas da educação em todos os seus 

segmentos (Tavares, 2003: 56).  

No entanto, todos estes discursos pró inovação e apelos dirigidos aos 

docentes por uma nova profissionalidade, também são objetos de crítica e 

reflexão no nosso trabalho, procurando alertas de autores que situam estes 
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discursos em perspectivas e lógicas mercantis em educação. Será que tal 

inquietação por uma mudança não necessita ser administrada com certa cautela 

e lucidez? Como Correia (1999) diz, hoje os professores universitários vivem 

uma profunda crise de identidade. E tais reformulações poderão ser reflexos das 

novas demandas e exigências profissionais, por exemplo:  

[...] pedimos à educação que cumpra objetivos distintos e, por vezes, contraditórios: 

desenvolver a pessoa e formar o trabalhador, assegurar a igualdade de oportunidades e 

a seleção social, promover a mobilidade profissional e a coesão social. Muitas vezes, 

insistimos num discurso de prestação de serviços a um “cliente”, cuja identidade nem 

sequer conseguimos claramente definir [...] (Nóvoa, 2002: 24).    

É necessário primeiro que haja a garantia da identidade das instituições 

acadêmicas do ensino superior, e não somente, é fundamental também ter muito 

claro qual é o papel e as principais competências idealizadas para a 

profissionalidade docente, para então, ser elaborado intervenções no contexto 

acadêmico e nos modelos de ensino-aprendizagem-avaliação, caso contrário, 

tanto os professores quanto a instituição poderão ficar vulneráveis a qualquer 

tentativa de mudança.  Em um contexto complexo e em permanente mudança, 

é necessário um modo de trabalho pedagógico relativo ao mesmo, portanto toda 

ação de intervenção precisará ser refletida e fundamentada.  

 Em jeito de conclusão parece-nos que podemos afirmar com convicção 

de que a inovação pedagógica é um processo complexo, e que todo este 

percurso depende da participação e protagonismo de todos os elementos do 

contexto, desde alunos, professores e lideranças educativas. As mudanças de 

paradigmas podem ser ou são, oportunidades para o diálogo e autovaliação das 

práticas pedagógicas e dos modelos educativos mais utilizados nos contextos 

de ensino-aprendizagem-avaliação. 

As implicações e os possíveis efeitos colaterais encontrados pelos 

professores distinguidos nos Prémios são corroborados por vários dos autores 

mobilizados no quadro conceptual, são reflexos de um universo muito maior. Há 

uma certa proximidade entre a teoria refletida e a aplicação dos conceitos nas 

percepções dos docentes premiados sobre os espaços da aprendizagem no 

ensino superior. As materializações de tais paradigmas são determinantes na 

reafirmação da inovação pedagógica nas universidades como um todo, e na 
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promoção de novas reflexões sobre a profissionalidade docente e suas práticas 

pedagógicas.  

Neste sentido poder-se-á afirmar que os constrangimentos, as 

implicações e os possíveis efeitos colaterais de novos paradigmas parecem 

fazer parte do processo de estabilização dos mesmos, a inovação não traz 

consigo o sentimento de heroísmo ou de libertação, mas sim, de autoanálise e 

reflexão construtiva daqueles que são protagonistas e indispensáveis na 

educação e na promoção do ensino superior. A inovação pedagógica não é um 

caminho pronto, mas sim um caminho que se vai construindo, de ações e 

reações, de mudanças e adaptações, de avanços e melhorias, de conflitos e 

superações. Inovação pedagógica e a mudança de paradigmas continuarão a 

ser tema pertinente de novas reflexões, análises críticas e de outros projetos de 

investigação científica.  
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Apêndice n. º 1 – Guião de Entrevista Semiestruturada   

 

Estudante: Matheus Gonçalves de Salles 
 

 
Título Provisório: Inovação Pedagógica no Ensino Superior em Tempos 

Transposição na Sociedade do Conhecimento - Análise do Programa “Prêmios 

de Excelência Pedagógica” da Universidade do Porto. 

 

Objetivos da pesquisa: identificar e analisar as metodologias de ensino-

aprendizagem implementadas pelos professores premiados no ano de 2015 no 

Programa “Prêmios de Excelência Pedagógica” na Universidade do Porto. A 

pesquisa também tem como objetivo analisar os efeitos de tais modelos 

educativos nos alunos, identificar competências desenvolvidas pelos docentes, 

levantar reflexões sobre as questões da inovação pedagógica no Ensino 

Superior, analisar a continuidade das metodologias educativas premiadas e suas 

implicações ao longo do processo de implementação. 

 

 

 

 

 

Esta entrevista enquadra-se no trabalho de Mestrado em Ciências de 

Educação em realização na Faculdade de Psicologia e de Ciências de Educação 

da Universidade do Porto sobre a problemática da Inovação Pedagógica no 

Ensino Superior, tendo como centralidade os Prêmios de Excelência Pedagógica 

da Universidade do Porto. A entrevista é semiestruturada e organiza-se por 

dimensões de análise. Dada a relevância da vossa opinião para o nosso estudo, 

solicitamos o seu envolvimento de forma espontânea e livre. Todas as questões 

éticas de investigação serão rigorosamente cumpridas. 

Muito obrigado pela sua disponibilidade e colaboração. 
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Dimensões 
de análise 

Objetivos 
específicos 

Questões 

 

 

 

Introdução 

 

 

 Legitimar a 
entrevista 

 Informar o entrevistado sobre o trabalho de 
investigação a ser desenvolvido 

 Solicitar colaboração do entrevistado, salientando a 
importância do seu contributo 

 Certificar o entrevistado da confidencialidade das 
suas informações 

 Solicitar permissão ao entrevistado para citar o seu 
discurso, em parte ou na íntegra 

 

 

 

Pessoal e 

Profissional 

 

 

 Conhecer o 
interlocutor 

 Professor(a), para começarmos pedia-lhe para falar 
breviamente um pouco de si (idade, naturalidade, 
interesses de estudo) 

 

 Quando surgiu o seu interesse pela docência? Quais 
as razões? Porquê escolheu essa área de estudo? 

 

 

 

 

 

 

 

Inovação  

 

Excelência 

Pedagógica 

 

 

 

 Identificar 
linhas 
orientadoras 
no campo na 
inovação 
pedagógica no 
Ensino 
Superior 

 

 Perceber o 
trajeto 
enquanto 
professor e o 
interesse pela 
inovação e 
excelência 
pedagógica 

 

 

 

 

 

 

 Poderia nos definir o que é Inovação Pedagógica? 
 
 

 Da sua experiência o que considera fundamental para 
o desenvolvimento da inovação pedagógica no Ensino 
Superior? Poderia nos dar algum exemplo? 

 
 
 O que destaca para a inovação pedagógica no Ensino 

Superior? Como se reconhece um professor 
inovador? Quais competências precisa ter ou 
desenvolver? 

 

 

 

 

 

 

 



125 
 

 

 

 

 Motivações e 
razões para a 
candidatura 

 

 

 

 Enquanto professor quando surgiu o interesse ou a 
necessidade da inovação pedagógica?  

 

 

 Que motivações o levaram a se candidatar ao Prêmio 
de Excelência Pedagógica no ano de 2015? 

 

 

 
 
 

Institucional 

 

 Conhecer as 
Práticas 
inovadoras 
implementadas  

 

 

 

 

 

 Identificar efeitos 
do prémio  

 
 
 

 

 Poderia de forma objetiva explicar as práticas 
inovadoras pelas quais recebeu destaque no Prêmio de 
Exclência Pedagógica? Ou seja, descreva brevemente 
o modelo educativo que implementou. 
 
 

 Poderia nos descrever como foi a aceitação, reação e a 
experiencia dos alunos com as novas metodologias de 
ensino-aprendizagem? Poderia nos dar algum 
exemplo? 

 

 

 Após implementar novas práticas pedagógicas através 
de uma nova proposta de modelo educativo ante ao 
tradicional, qual ou quais foram as principais 
implicações, conflitos (ou efeitos colaterais) que 
encontrou ao longo do processo? Que tipo de 
dificuldades lhe foram mais pertinentes? 
 
 

 Depois de ganhar o Prémio de Excelência Pedagógica 
o que mudou no seu trabalho como docente? Poderia 
nos dar alguns exemplos?  

 

 

 Este novo modelo educativo (práticas de excelencia 
pedagógica) continua a ser implementado por si em 
novas turmas ou foram implementados por outros 
docentes? Poderia nos descrever se ao longo dos anos 
houve alguma adaptação em relação as práticas 
pedagógicas mencionadas?  

 

     Conclusão 
 

 

Antes de terminarmos esta entrevista o(a) professor(a) 

gostaria de fazer alguma consideração final ou 

acrescentar algo que seja relevante a qual não tenha 

sido perguntado? 
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Apêndice n. º 2 – Consentimento do Entrevistado  

 

CONSENTIMENTO 

 

Estudante/Investigador: Matheus Gonçalves de Salles. 

Trabalho de Dissertação de Mestrado  

 

Eu, abaixo assinado/a, declaro ter sido informado/a sobre os 

procedimentos e a natureza da presente investigação, bem como da 

garantia de anonimato e confidencialidade no tratamento de dados. Assim, 

aceito participar na recolha de dados, e aceito a sua posterior utilização 

para fins de investigação científica. 

 

 _____________________________________________________ 

 

Porto, ___ de dezembro de 2018. 

 

A sua participação neste estudo é inteiramente voluntária. Pode dar por 

terminado o seu envolvimento, a qualquer momento, sem quaisquer implicações 

para si. Se escolher terminar o seu envolvimento depois de iniciada a entrevista, 

nenhum dos seus dados ou informação recolhida até ao momento será usado e os 

mesmos serão destruídos.  

 

Toda a informação reunida pelo estudo será tratada confidencialmente. 

Nomes ou qualquer outra informação que o(a) identifique não serão usados na 

apresentação dos resultados do estudo - pseudónimos serão usados de maneira a 

garantir o anonimato. Assim, solicitamos que assine este consentimento informado. 

 



Apêndice n º 3 – Recorte das Entrevistas 

 
Entrevistas aos docentes destaques nos Prêmios de Excelência Pedagógica_ Edição ano 2015. 

Legendas 

E: Entrevista (Ex.: E1; E2; E3 ou E4) 

P: Página (Ex.: P1; P2; P3...) 

C: Coluna (Ex: C1 ou C2) 

  

Definição de 
inovação 

pedagógica 

“tem que se traduzir de alguma forma na renovação de práticas” E1;P2;C2 

“só se deve introduzir uma modificação ou uma inovação desde que a razão-benefício-
custo seja positiva, caso contrário, não tem sentido”. E1;P2;C2    

“Beneficia a aprendizagem pragmaticamente, os alunos aprendem alguma coisa mais, 
melhor ou de forma mais profunda, com mais facilidade e menos tempo”. E2;P2;C2    

  

Inovação/ 
Excelência 
Pedagógica  

“é uma ferramenta, e, portanto, aquilo que nós fazemos com essa inovação ainda tem 
que ser instanciada num processo, numa unidade curricular qualquer, num processo 
qualquer de ensino de tal maneira que haja vantagem na inovação que anteriormente 
foi gerada”. E2;P2;C2    

“É uma maneira diferente de tentar passar o conhecimento para o outro lado, de uma 
maneira eficaz”. E3;P1;C2    
 
“Inovação pedagógica na minha opinião não tem que ser muito revolucionaria”. E3;P1;C2 
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“encontrar formas alternativas de ultrapassar as dificuldades que os alunos vão 
encontrando aqui ou ali”. E4;P2;C2    
 
“inovação na minha perspectiva não é alterar de “A” para “B”, mas sim, criar aqui um 
conjunto diversificado de formas alternativas, complementares e/ou suplementares” 
E4;P5;C2    
 
“No fundo não há uma inovação, há pequenas inovações, são pequenos contributos, que 
todos eles podem ser relevantes”. E4;P7;C2   

      

  

Fundamental 
para o 

desenvolvimento 
da inovação 
pedagógica 

 

“a regulação também é importante para manter as coisas a funcionar e para reproduzir 
o saber e conhecimento que se fez, mas é preciso transformar evolutivamente a 
sociedade, e para isso é preciso ter um olhar crítico”E1;P4;C2     

“Genericamente é necessário competência técnica/cientifica, gosto pela pedagógica”. 
E2;P2;C2     
 
“para produzir aprendizagens profundas, nós temos que mudar o paradigma e pôr as 
pessoas a pensar e passar para um modelo mais desafiador”. E2;P3;C2     

  

    

“ devia haver informação a decorrer, formação, que permitisse as pessoas acederem a 
histórias de sucesso”. E2;P4;C2     

“E esse sucesso, o caso de sucesso, deve, mas é alastrar. Deve é mais ser fortemente 

premiado e fortemente divulgado. Nós devemos é celebrar as histórias de sucesso! ” 

E2;P5;C1     

“dar meios, entenda-se, financeiros, para investigação na área pedagógica”. E2;P9;C2 

“é preciso que haja condições de trabalho, nomeadamente o número de horas por 

semana se for muito” E3;P2;C1 
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“turmas de tamanho não muito grandes, pequeno é relativo porque vai depender do tipo 
de inovação que se pretende fazer”. E3;P2;C1 

“porque a inovação depende sempre do que está do outro lado (alunos)”. E3;P2;C2 

“ nós podemos fazer muito sobre inovação pedagógica, podemos dar as aulas brilhantes, 

se não houver do outro lado, estudantes que queiram aprender, é uma perda de tempo 

para toda a gente”. E3;P5;C1 

“a tecnologia introduz aqui um campo muito interessante na discussão. Acrescenta aqui 

uma dimensão muito rica na tal oferta de possibilidades de apresentar determinadas 

temáticas de formas diferenciadas ou explorando vias de aprendizagem distintas, 

utilizando estas mesmas ferramentas”. E4;P2;C2 

“a inovação não depende da tecnologia por si só, mas a tecnologia, na minha ótica, e 
até pela maneira como eu comecei a entusiasmar-me mais, é realmente uma 
componente muito importante para a parte da inovação pedagógica”. E4;P5;C2    

 “E o ensino normalmente está feito ao contrário, o estudante está à espera de 
respostas. Penso eu, e aí a culpa não é do estudante, o próprio sistema de ensino tira-
lhe essa imaginação, leva-o apenas a procurar as repostas e não a questionar-se se 
aquela resposta por si só é suficiente”. E4;P10;C2 

“Eu até costumo dizer aos meus alunos que quando eles forem trabalhar o que eles vão 
ter é perguntas, não vão ter respostas, porque se tiver respostas ninguém os emprega, 
se as respostas estão dadas, não precisa deles para nada. E é para isto que eles estão 
a fazer um curso do ensino superior, para poderem pensar fora da caixa”. E4;P11;C1 

“é muito importante no ensino o estudante adquirir esta autonomia de ser crítico e de se 
questionar perante as ferramentas que tem”. E4;P11;C1 
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“é só uma questão de postura, é uma questão de tentar encontrar formas melhores de 
“tentar levar água ao moinho”. De fazer com que as coisas funcionem melhor”. 
E4;P13;C1 

Inovação/ 
Excelência 
Pedagógica 

 
Competências  
do professor 

inovador 
 
  

“deve ter reflexão crítica sobre o que faz e, deve ter uma avaliação continuada dos 
resultados obtidos com as suas práticas”. E1;P3;C2      

    

 
“a vontade de saber, a curiosidade intelectual por si só é importante, querer fazer melhor 
e descobrir porque que aconteceu isto, porque que aconteceu aquilo”. E1;P3;C2    
 
“uma vertente muito forte de persistência, de querer fazer melhor, quase de 
perfeccionismo”. E1;P3;C2    
 
“Acho que é uma macrocompetência, estamos a falar de um conjunto de múltiplas   
competências, que fazem, penso eu, que um profissional, e mais especificamente um 
professor seja inovador”. E1;P3;C2    
 
“a sua ferramenta de comunicação como também estando classificada em diversos 
modos, entendendo a vantagem das alterações destes modos para não serem 
aleatórios e para serem planeadas. De facto, o processo de transmissão de 
conhecimento ao longo de uma “cadeira”, sai beneficiado”. E2;P3;C2   

“devemos estar atentos as novas formas de comunicação.... É diferente da forma de 
comunicação de a dez anos atrás”. E2;P4;C1 

“Em primeiro lugar, aquilo que é preciso para tudo é que haja vontade”. E3;P2;C1 
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“Eu acho que qualquer professor é inovador, se tiver com atenção aos estudantes e a 
maneira como eles estão a reagir quanto aquilo que se está a fazer”. E3;P2;C1 

    

 
“como eu sou como professor é um acumulado dos professores que eu tive e da minha 

maneira de estar e de ser”, basicamente é isso”. E4;P2;C1 

 
“Portanto, no fundo também haver aqui uma humildade do próprio docente para se 
expor e claro com estrutura e lógica, tentar formas alternativas de abordar à sala de 
aula, de abordar as matérias fora de sala de aula, de interagir com o estudante, de lhe 
dar recursos educacionais que não são necessariamente a sebenta, ou o livro, ou os 
exercícios. Portanto, tudo isso é inovação”. E4;P4;C2 

“E ter a capacidade de autocritica...” E4;P6;C1 

“... é importante fazer essa adaptação, ser auto adaptativo. Ter capacidade de ser 
criativo, ser uma pessoa de trato fácil, fácil no sentido de ser acessível, não ser uma 
pessoa que está em cima de um determinado estatuto, eu acho que isto dificulta muito 
essa relação”. E4;P6;C1 

“... a simpatia, a capacidade de expor com as palavras corretas determinados assuntos. 
O ter algum senso de humor aqui ou ali também funciona para ajudar quebrar barreiras”. 
E4;P6;C2 

“Acho que decorre de um professor que tenha brio, um professor que tenha brio vai 
inovar. Para mim é inconcebível que um docente que lecione quarenta e cinco anos da 
sua vida, lecione da mesma maneira”. E4;P13;C2 

  

        



132 
 

  

Quando surgiu o 
interesse pela 

inovação 
pedagógica  

“...fui desafiado a ter um olhar diferente sobre a pedagogia”. E1;P4;C1    
 
... sempre tive uma criatividade muito grande em tudo o que faço, e em segundo lugar 
eu acredito que o contexto ajudou-me imenso, empurrou-me para isto mesmo... 
E1;P4;C2 
 
“... o terreno profissional pedia-me isso no momento, isso era bem-vindo, era bem-
acolhido, percebe? Eu não tenho a certeza se tudo na sociedade hoje em dia segue este 
vinculo, pelo contrário”. E1;P4;C2    
 
“E, portanto, desde que eu me conheço que ouço falar na necessidade de adaptar na 
maneira como se leciona, a turma que se tem, as pessoas que estão do outro lado. Eu 
não consigo dizer quando que apareceu este interesse porque foi uma coisa que sempre 
foi discutida, e houve sempre uma atenção, uma forma completamente informal a volta 
do jantar”... E3;P2;C2    
 

“... eu sempre me preocupei, sempre que há ações de formações, eu frequento com 
alguma regularidade, não de forma intensiva, mas frequento”. E4;P2;C1      

       

Inovação/ 
Excelência 
Pedagógica 

Motivações à 
candidatura aos 

Prêmios 

“Eu gosto de seguir tudo o que acontece na área pedagógica...” E1;P5;C1   
 
“Eu entendo a educação como um motor da evolução da sociedade. E para mim isto 
que fazemos é uma coisa extraordinariamente nobre, e que devemos fazer com todas 
as forças do nosso ser. E de uma maneira que eu não consigo deixar de entender que 
é algo ideológico”. E1;P8;C1   

  

    

 “... pensamos que de facto era mais um desafio que fazia todo o sentido. Havia ali uma 

ou outra dúvida, e qualquer celebração/ validação/ confirmação/ desafio adicional, é 
bem-vindo! ” E2;P5;C1   
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“Nós nem sequer estávamos à procura de obter um benefício, estávamos à procura de 
levar o trabalho feito a um nível de certificação, a um nível de recompensa pessoal. Que 
de facto o prêmio acaba por permitir atingir e que acabou por transmitir alguma 
segurança”. E2;P5;C1   

“... deu-nos força, deu-nos alguma recompensa para continuar a fazer o nosso trabalho 
bem feito. Não quer dizer de outra maneira não fizéssemos, mas com certeza que um 
prêmio é uma coisa que diz que estamos a ir na direção certa e agora temos que 
continuar a melhorar ainda mais”. E2;P5;C1   

“... não foi concorrer tanto para ganhar o prêmio, foi concorrer para poder partilhar as 
experiências. ” E4;P12;C2 

“Se o Prêmio de Excelência Pedagógica não tivesse existido, eu penso que o meu 
percurso como docente e as minhas experiências seriam exatamente iguais”. 
E4;P12;C2 

       

 

 

 

Institucional 

 

Reação dos 

alunos ou 

resultados das 

novas 

metodologias de 

ensino-

aprendizagem 

 

“...os alunos no final das aulas tinham uma resposta muito rápida, com um feedback 

instantâneo”. E2;P3;C1 

“E eu considero que isso é exatamente aquilo que se pretende com inovação. Portanto, o 
sucesso aí foi que as pessoas ficaram contentes, as pessoas ficaram acordadas, as 
pessoas tiveram uma aprendizagem mais profunda, as pessoas ganharam tempo, as 
pessoas não tiveram que ir para casa repetir leituras. E no fundo o ensino saiu melhor, 
saiu beneficiado”. E2;P3;C1 

“...isto é muito estranho! Este método é muito estranho, mas funciona porque depois eu 
cheguei ao exame e quase não tive que estudar! ” E3;P3;C2 
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“O que nós fazemos é um choque grande para os estudantes, e nem todos gostam..., mas 
eu acho que a primeira reação dos estudantes é de choque relativamente aquilo que nós 
fazemos em particular”. E3;P3;C2 

“... no ensino superior pode não ser vulgar pedir a estudante vá ao quadro explicar como 
fez um determinado exercício ou como é que abordaria isto ou aquilo. Há muitos 
estudantes que ficam surpreendidos quando os confronto com isto, e dizem “eu já não 
ando na escola primária! ” E4;P6;C2 

“... há alunos que tem muita dificuldade de usar a tecnologia, isso é uma surpresa muito 
grande”. E4;P10;C2 

“Quando o conjunto de elementos oferecidos para estudo começou a se diversificar e 
aumentar, muitos estudantes encontraram na sebenta um refúgio que até aqui não tinham 
encontrado, porque na sebenta eles tem aquilo tudo sequencial. Procuraram ali um abrigo, 
algum conforto que é mesmo que tinham no ensino secundário”. E4;P10;C2 

“Muitas vezes a inovação faz com que estejamos a oferecer outros recursos e isso vem 
valorizar o recurso que estava a ser preterido pelos estudantes, e que de repente passam 
a achar que aquilo para eles é bom...” E4;P10;C2 

“O ano passado em particular, tive uma aluna que disse-me que quando chegava as aulas 
ficava muito nervosa porque era confrontada. E ela não tinha essa capacidade, ela queria 
as respostas sem se questionar”. E4;P10;C2 

 

Implicações/ 

efeitos colaterais 

da inovação 

pedagógica 

“... estamos muito mais numa lógica de pedagogia de regulação do que de emancipação...” 
E1;P4;C2    

“... há muitas práticas no ensino superior se me é permitido a expressão, que matam a 
criatividade e a inovação a nascença”. E1;P4;C2   

“...os fatores de constrangimento são muitos. Olhe, a arquitetura dos locais, obviamente 
favorece uma metodologia expositiva e uma postura passiva dos estudantes. O treino ou 
a formatação de mentalidades que eles levam ao longo de todo o ensino pré-universitário, 
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que chegam aqui com uma pergunta na cabeça: “o que eu tenho que fazer para passar a 
nisto? ”  E1;P6;C2    

“A aprendizagem como dizem vários autores na área da avaliação, “está a se transformar 
numa espécie de cumprimento de requisitos”. E o gosto pela aprendizagem está a ser 
substituído pela mania dos exames e das avalições”. E1;P7;C1   

“E depois, pela burocracia das nossas instituições de ensino superior que são pesadas, 
do ponto de vista das mudanças, não são nada fáceis, são muito inflexíveis”. E1;P7;C1   

“...a universidade é a segunda instituição mais conservadora da história da humanidade, 
só suplantada pela igreja”. E1;P7;C1   

“...nós estamos presos a força da cultura pedagógica instalada”. E1;P7;C1   

“...me parece que hoje em dia não interessa muito estimular o pensamento crítico, não 
interessa. Interessa que as pessoas sejam formatadas para viver numa sociedade de 
consumo, aonde não têm que pensar muito”. E1;P7;C1   

“... (docentes) tem que se adaptar, aceitar e inserirem-se numa determinada carreira 
profissional que está desenhada a frente deles e que eles têm que basicamente cumprir”. 
E1;P7;C1 

“Hoje em dia curiosamente vê-se uma reprodução desenfreada da palavra inovação. Mas 
se quer que lhe diga, a sensação que eu tenho não é uma verdadeira mudança. É uma 
inovação de consumo, hoje em dia tudo que cheira a inovação, vende! ” E1;P7;C2 

“... muito pouco foco na mudança real e vejo muita apetência pela inovação superficial. 
Aquela que nós mudamos um pouquinho a cor das coisas ou a maneira como lhe 
chamamos e pronto! E de repente é uma inovação! E é fantástico! (tom irônico) Eu a isto 
sou profundamente crítico!” E1;P7;C2 

“Dificuldades não há, pode haver indiferença”. E2;P7;C2 
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“E isto as vezes é visto como sendo potencialmente ameaçador. E que não é, mas que 
pode ser visto como ameaçador para uma área técnica”. E2;P7;C2 

“... as vezes as pessoas afastam-se porque pensam que a utilização de técnicas 
inovadoras pode diminuir alguma pertinência da sua área técnica. O que é totalmente 
falso, mas é o medo que pode existir”. E2;P7;C2 

“...de alguma ortodoxia que alguns colegas têm, porque não querem perder muito tempo 
na parte letiva porque tem outras preocupações. E há aqui um elemento muito importante, 
é que os maiores ortodoxos são os próprios estudantes”. E4;P3;C2 

“Portanto, o aluno não é muito trabalhado para ser criativo, para ser autônomo, para 
colocar questões, ele é trabalhado para responder depressa e bem a um conjunto de 
questões que estão mais ou menos tipificadas. E isso penso que torna o aluno um pouco 
mais ortodoxo, um bocadinho mais quadro na forma como encara a riqueza que é receber 
informação e trabalha-la”. E4;P4;C1 

“Por exemplo, aqui na Faculdade é muito difícil ter uma sala em U para poder trabalhar 
com os alunos. E, portanto, se eu quero fazer umas aulas diferentes, em vez de aulas de 
exposição, se quero fazer umas aulas laboratoriais, em que tento resolver um problema 
em aberto e crio três ou quatro grupos de estudantes para trabalhar entre si, discutirem 
com os outros as soluções que foram entrando. Tenho muita dificuldade, porque as salas 
têm cadeiras fixas, elas não são movíveis, tenho muita dificuldade em colocar os alunos 
assim”. E4;P5;C1 

“... o ensino tradicional é um ensino muito elitista, portanto, o professor está muito 
protegido. Não se predispõe muito a perguntas dos estudantes”. E4;P6;C1 

Há muitos estudantes que resistem, sobretudo aqui como a oferta dos recursos é muito 
grande. Eles têm dificuldade de abandonar doze anos de uma forma de ensino-
aprendizagem a qual estão habituados. E4;P11;C1 
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“Nomeadamente a componente tecnológica, há muitos estudantes que na era digital que 
temos hoje em dia, na era da informação, continuam a ter muita dificuldade de trabalhar 
com este tipo de ferramentas. Não tenho dúvidas que são pessoas que estão à vontade 
com Telemóvel e com jogos, mas têm dificuldade de utilizar estas ferramentas como 
instrumentos de trabalho”. E4;P11;C2 

“Eles (estudantes) também têm muita dificuldade em ser interdisciplinares, em fazer 
“pontes”. E4;P11;C2 

“Sim, podem ser consideradas efeitos colaterais da inovação, há pessoas que vão estar 
excluídas porque não conseguem “surfar” essa inovação. Mas eu estou convencido que 
é mais um perfil das próprias pessoas, dos próprios alunos, do que uma postura. É um 
perfil que as pessoas têm, e é mais forte, está mais marcado”. E4;P11;C2  

“As estruturas de ensino resultam de um processo pouco inovador e elas não estão 
fisicamente preparadas para que a pessoa possa ser criativa. Exige um duplo esforço de 
criatividade para tentar superar estas medidas”. E4;P12;C1 

 

 

 



 


