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Observação Interpares: 
Sentidos de uma Experiência  



(…) el proceso de convergencia europea supone un profundo cambio 
en el planteamiento de la enseñanza que se está desarrollando en las 
Universidades. (…) A partir de este momento, la docencia dejará de 
ser prioritaria y el universitario será el protagonista. (Puerta & Moya, 2012: 
403) 
 

(…) a pedagogia é concebida como uma prática moral e política que (…) propõe versões e visões particulares de 
vida cívica, de comunidade, de futuro, e de como podemos construir representações de nós próprios, dos 
outros e do nosso ambiente físico e social. A pedagogia fornece um discurso para a agência, os valores, as 
relações sociais e um sentido de futuro. Legitima formas particulares de conhecer, de estar no mundo e de 
relação com os outros.  (Giroux, 2013: 8, trad.) 



PARA UMA MUDANÇA PROFUNDA DA PEDAGOGIA NO ENSINO SUPERIOR 
“Scholarship of teaching and learning” / Indagação da pedagogia 

COMUNIDADES DE PRÁTICA 
(MULTI)DISCIPLINARES PARA O 

ESTUDO E AVANÇO DA PEDAGOGIA 

Vieira,	  2013,	  2014	  



P1 [2000/01] P2 [2002/04] P3 [2004/06] P4 [2007/09] 

CONSTRUIR 
(E VALIDAR)  
REFERENCIAIS 

Princípios Pedagógicos 
Factores Situacionais 

Teorização da prática com base na 
experimentação 

Expansão do conhecimento pedagógico 

CONHECER O 
CONTEXTO 
INSTITUCION. 

Sondagem-Concepções 
Análise do QAEM (UM) 

Sondagem-Exp 
de Inov (UM) 

EXPLORAR A 
PEDAGOGIA: 
(INTER)AGIR 

Experiências Pedagógicas 
Colaboração & Observação Interpares 

Seminários de Reflexão Pedagógica 

VISIBILIZAR A 
PEDAGOGIA Disseminação Narrativização da Experiência 

Disseminação 

INTERROGAR A 
INDAGAÇÃO 
DA 
PEDAGOGIA 

Teorização/ Análise retrospetiva e prospetiva dos projetos: 
justificação, natureza, direções, impacto, constrangimentos, possibilidades  

	  [Projetos	  TPU	  –	  Transformar	  a	  Pedagogia	  na	  Universidade,	  CIEd-‐UM;	  Vieira,	  Almeida	  &	  Silva,	  2010]	  

TPU	  



Observação	  Interpares	  

•  Orientação	  transdisciplinar	  da	  reflexão	  
•  Focalização	  na	  ação	  (no	  “guião”	  e	  não	  no	  “ator”)	  
•  Democra\zação	  de	  papéis,	  liberdade	  interpreta\va	  	  
•  Observação	  direta,	  não-‐par\cipante	  
•  Registo	  narra\vo	  dialógico	  	  Construção	  de	  sen\dos	  (inter)subje\vos	  e	  

contextualizados	  

A	  ESCRITA	  COMO	  MÉTODO	  DE	  (AUTO)DESCOBERTA	  E	  DE	  CONSTRUÇÃO	  DE	  	  
(AUTO)CONHECIMENTO	  (Van	  Manen,	  1990)	  

•  Promover	  o	  diálogo	  interdisciplinar	  
•  Facilitar	  a	  reconstrução	  de	  teorias	  e	  prá\cas	  pedagógicas	  
•  Apoiar	  a	  análise	  das	  experiências	  
•  Conceptualizar	  o	  papel	  da	  observação	  na	  inves\gação	  das	  prá\cas	  

(potencialidades,	  constrangimentos,	  condições	  facilitadoras	  	  

Vieira	  et	  al.,	  2004;	  Oliveira,	  Melo	  &	  Moreira,	  2005	  
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•  Colegialidade	  
•  Reflexividade	  
•  NarraAvização	  
•  Dialogicidade	  	  

ENSINO-‐INVESTIGAÇÃO-‐DESENVOLVIMENTO	  PROFISSIONAL	  



.	  	  	  

MC,	  texto	  de	  observação	  de	  FV	  
	  
(…)	  Outra	  questão	  que	  me	  (te)	  
coloco	  é:	  Não	  haverá	  um	  perigo	  de	  
doutrinação?	  Eu	  sei	  que	  é	  uma	  
palavra	  dura,	  mas	  não	  encontro	  
outra.	  Mesmo	  que	  nós	  sintamos	  
que	  estamos	  à	  procura	  ainda	  (e	  
sempre)	  e	  que	  sejamos	  
genuinamente	  humildes	  nessa	  
provisionalidade,	  será	  que	  as	  alunas	  
não	  criam	  expecta\vas	  que	  lhes	  
demos	  algumas	  “verdades”,	  mesmo	  
que	  não	  explicitamente	  
norma\vas?	  .....	  

.	  	  	  

FV,	  reação	  ao	  texto	  de	  MC	  	  
	  
(…)	  A	  terceira	  questão	  é	  talvez	  a	  mais	  
desafiadora	  -‐	  Não	  haverá	  um	  perigo	  
de	  doutrinação?	  Perguntas:	  nós	  que	  
acreditamos	  nas	  nossas	  opções,	  e	  
que	  fazemos	  delas	  uma	  teoria	  viva,	  
poderemos	  escapar	  à	  doutrinação?	  
Acho	  que	  esta	  é	  uma	  pergunta	  crucial	  
para	  qualquer	  educador.	  E,	  na	  minha	  
opinião,	  a	  resposta	  depende	  
sobretudo	  da	  natureza	  das	  opções	  e	  
do	  modo	  como	  formamos	  as	  nossas	  
convicções	  sobre	  essas	  opções	  	  .....	  
	  

Comentário	  interpretaAvo	  posterior	  de	  FV	  (Vieira	  et	  al.	  
2004)	  

	  
Em	  resposta	  à	  MC,	  já	  no	  meu	  segundo	  texto,	  parto	  
da	  sua	  terceira	  questão	  e	  inicio	  um	  processo	  de	  
jusAficação	  das	  minhas	  opções,	  o	  que	  me	  leva	  a	  
idenAficar	  condições	  de	  legi-mação	  da	  minha	  
ação,	  que	  são	  também	  modos	  de	  lidar	  com	  os	  
dilemas	  da	  reflexividade.	  .....	  

UM	  EXEMPLO	  



Ganhos	  possíveis…	  

•  Problema\zação	  da	  experiência	  
•  Explicitação	  de	  dilemas	  e	  paradoxos	  
•  Mul\plicidade	  de	  enfoques	  e	  perspe\vas	  
•  Confronto	  de	  ideias	  sem	  “ameaça”	  do/ao	  outro	  
•  Aprofundamento	  da	  reflexão	  profissional	  
•  Reconstrução	  de	  teorias	  e	  prá\cas	  
•  Relações	  de	  interdependência	  posi\va	  
•  Sen\do	  de	  pertença	  a	  uma	  comunidade	  



Constrangimentos	  possíveis…	  

•  “Tempo	  empresarial”,	  intensificação	  do	  trabalho,	  
ausência	  de	  uma	  cultura	  de	  colaboração	  no	  ensino	  

•  Falta	  experiência	  de	  observação,	  de	  escrita	  
experiencial	  e	  de	  exposição	  do	  eu	  face	  ao	  outro	  

•  Diversidade	  disciplinar	  e	  de	  linguagens,	  de	  
prioridades	  profissionais	  e	  pessoais,	  de	  percursos	  e	  
es\los	  profissionais…	  

•  Relações	  de	  poder,	  “ameaças”	  à	  autonomia	  e	  ao	  
sen\do	  de	  autoeficácia	  	  



3	  desafios…	  

•  Redefinir	  prioridades,	  reajustar	  agendas	  
•  Respeitar	  a	  autonomia	  e	  a	  iden\dade	  de	  cada	  
um,	  aceitando	  a	  condição	  da	  diversidade	  

•  Construir	  a	  unidade	  na	  diversidade	  



Que formas particulares de 
conhecer, de estar no mundo e 
de relação com os outros são 
legitimadas nas nossas 
práticas?	  

A	  pergunta…	  
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