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Resumo 

 
Com o presente trabalho pretendemos contribuir para o debate sobre as implicações da utilização de metodologias ativas na  

criação de conhecimento no Ensino Superior. Entre as várias mudanças que têm vindo a marcar a vida das Instituições de 

Ensino Superior (IES), a temática da adaptação, construção e divulgação dos caminhos metodológicos tem vindo a constituir-se  

como um elemento central dos contextos formativos. Assim, começamos por colocar no centro do debate a problemática dos  

(novos) paradigmas da função do ensino superior relacionados com o modelo concetual proposto por Bolonha: uma ideia de 

ensino que valoriza metodologias ativas que atendem aos diferentes estilos de aprendizagem dos estudantes. Induzida pelo 

corpo docente e promovida pelas próprias instituições, a visibilidade de (boas) práticas educativas concretas que, por terem a  

intenção de contribuir para que estudantes e docentes atinjam um grau mais elevado de realização das suas capacidades, 

parece justificar a necessidade de reflexão sobre questões pedagógicas ao nível do superior. Ao longo deste trabalho, 

destacamos um ambiente específico que utiliza metodologias ativas de aprendizagem orientadas como respostas metodológicas 

a diferentes estilos de aprendizagem. Sustentados neste conjunto de preocupações pretendemos explorar de que forma 

ambientes ativos decorrentes do uso de: (1) elementos de tratamento personalizado, (2) elementos organizativos, (3) elementos 

de concentração, (4) elementos de participação e (5) elementos de suporte influenciam e regulam a motivação dos estudantes. O 

estudo empírico desenvolve-se no contexto da unidade curricular de Estatística do plano de estudos da licenciatura em 

Marketing, disponível no ISCA-UA. Como estratégias para a recolha e análise dos dados elegemos o instrumento do questionário 

e uma abordagem estatística descritiva. Consideramos que os principais contributos deste trabalho se situam no realce da 

motivação baseada no respeito pela individualidade do estudante, quer no que se refere à estratégia de desenvolver neste a 

confiança necessária ao seu envolvimento mais ativo, quer no que respeita à utilização de diferentes estilos de aprendizagem 

quer, ainda, na utilização de práticas de organização indutivas. Tomando por base estas circunstâncias, desejamos que o 

conjunto de experiências metodológicas atomizadas que vão sendo divulgadas e debatidas passem a constituir-se, em si 

mesmas, como conhecimento sobre a função do ensino, de uma forma mais sistemática e consolidada. 
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