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1. BALANÇO DAS TRANSPARÊNCIAS E OBSCURIDADES 

DAS EEES. 

 

2. ESTRUTURA CONCEPTUAL: DE QUE FALAMOS QUANDO 

FALAMOS EM INOVAÇÃO? 

 

3. CONTEXTOS, POLÍTICAS  E AGENTES: 

 -Nível macro. 

 -Nível meso. 

 -Nível micro. 

 

4. DESAFIOS PARA A INOVAÇÃO UNIVERSITÁRIA EM 

TEMPOS DE CRISE. 



NATUREZA  DA 
INOVAÇÃO:  

técnica,  
reflexiva,  

crítica 

DIMENSÕES  DA 
INOVAÇÃO:  
individual, 

institucional, 
social.  

I 
N 
O
V 
A 
Ç 
Ã 
O 

CENÁRIOS DOS  
SISTEMAS 

EDUCATIVOS: 
burocracia, 
mercado,  

outros.  



      TÉCNICA    REFLEXIVA     CRÍTICA 

 

    INDIVIDUAL 

 

 Reformas à 

prova de 

professores 

Professores 

árbitros das 

reformas, 

reflexivos e 

investigadores 

Professores 

críticos, 

militantes, 

resistentes, 

transformadores. 

 

    

INSTITUCIONAL 

 

Padronização e 

forte 

regulamentação 

da mudança.  

Autonomia  e 

desenvolvimento,  

mudanças 

baseadas nas 

organizações 

educativas. 

Autonomia, 

responsabilidade 

e ética 

institucional ao 

serviço da justiça 

e equidade. 

 

 

SOCIAL 

Direção e 

controle das 

reformas pelas 

forças sociais e 

económicas 

hegemónicas. 

Políticas de 

centralização de 

alguns elementos 

e 

descentralização 

de outros. 

Políticas sociais e 

educativas em 

prol da 

democracia, 

justiça e equidade 

educativa. 



CENÁRIOS ATUAIS E  
POSSÍVEIS DOS 

SISTEMAS 
EDUCATIVOS. 

Vigentes:  
*Modelo 

burocrático.  
* Modelo de 

mercado. 

Re-escolarização:  
*Centros de 

serviços 
integrados. 

* Organizações 
inteligentes. 

 

Desescolarização: 
*Redes 

* Êxodo, fracasso do 
sistema. 



CONTEXTO, 
AGENTES E 
POLÍTICAS  

MACRO 

Para além dos 
países, 

universidades e 
académicos. 

Papel emergente de 
novos profissionais e 

agências de 
qualificação. 

Novos discursos de 
uma nova ordem 

hegemónica. 

Um novo valor do 
conhecimento a criar e o 

conhecimento da 
formação? 

Rumo a novos perfis 
e identidades dos 
professores e de 

centros? 

O ensino-aprendizagem 
como foco. 

Convergência nas 
formas ou na 
substância? 



CONTEXTO,   AGENTES  
E  POLÍTICAS  MESO. 

Contextualização 
nacional  das EEES 

Retração do Estado 

e primazia por 

agências 

“independentes”? 

Hiper-regulação de 

qualificações, ensino e 

controle de qualidade? 

Como temos encarado o 

desenvolvimento de 

capacidades? 

Estaremos a cultivar uma 

cultura de aparências em 

detrimento da substância? 



CONTEXTO,  
AGENTES  E 
POLÍTICAS 

MICRO 

Possivelmente é 

o nível com mais 

transparências. 

As inovações que existem 

são mais individuais do que 

institucionais e menos 

sistémicas? 

Estaremos a renovar os 
meios, os métodos, os 

conteúdos e as relações 
pedagógicas? 

A quem pertence a inovação 

docente? 



DESAFIOS PARA A 
INOVAÇÃO 

UNIVERSITÁRIA EM 
TEMPOS DE CRISE 

O inegável valor 
do conhecimento 
+ novas formas e 

espaços de 
formação! 

Criação de 
capacidades, 

compromissos 
assumidos e 

condições dignas 
de trabalho. 

Qualificações e 
equipas docentes 

inteligentes. 

Compreensão  e 
soluções 

sistémicas. 


