
A Vice Presidência Acadêmica tem investido 

esforços na realização de iniciativas cujos 

resultados balizem a formulação de políticas 

acadêmicas capazes de fortalecer a ESPM 

enquanto instituição de educação superior de 

ponta e líder na utilização de modelos de 

aprendizagem inspiradores. Para avançar nessa 

direção, faz-se necessário investir em inovações 

pedagógicas. Assim, o Núcleo de Inovação 

Pedagógica realizou a terceira edição do 

Mapeamento das Estratégias de Ensino e 

Aprendizagem, que visa levantar os métodos, 

estratégias, técnicas e ferramentas de ensino e 

aprendizagem (bem como os recursos 

tecnológicos) mais utilizados pelo corpo docente.

Os dados indicam que os professores da ESPM 

estão ampliando o leque de estratégias utilizadas, 

em comparação com os anos anteriores. As 

frequências de utilização da Aula Expositiva e a 

Aula Expositiva Dialogada sofreram queda em 

detrimento do aumento estratégias como a 

Aprendizagem Baseada em Projeto (ABP), Portfólio 

e Orientação. No total, das 21 estratégias avaliadas 

no levantamento anterior, 11 apresentaram aumento 

na sua utilização, quatro não apresentaram variação 

e seis tiveram variação negativa. A redução na 

frequência de utilização de Casos para Ensino pode 

estar relacionada à maior conscientização dos 

professores sobre a complexidade das etapas 

exigidas pelo Método do Caso.
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Seguindo as orientações definidas pelo Plano 

Diretor Acadêmico (PDA) da ESPM, esta pesquisa 

é peça fundamental no conjunto de investigações 

empreendidas pelo Núcleo de Inovação 

Pedagógica ao complementar as análises de 

outros estudos já publicados nos últimos anos e/ou 

em fase de publicação, como o Diagnóstico dos 

Estilos de Aprendizagem dos Estudantes da ESPM 

(edições 2013 a 2017), Os Desafios enfrentados 

pelos Professores Recém-contratados na ESPM 

(edições 2013, 2015 e 2016) e a análise da 

Representação Social que o corpo discente possui 

sobre o Bom Professor (edições 2013, 2014, 2015 

e 2016) e o Bom Estudante (edições 2015 e 2016). 

O instrumento online é composto por três blocos 

de questões: Bloco 1- Incidência de utilização das 

Estratégias de Ensino e Aprendizagem; Bloco 2: 

Incidência de utilização dos recursos tecnológicos; 

e Bloco 3: Perfil dos respondentes.

No total, os respondentes podem indicar a 

frequência de utilização de 25 estratégias e 21 

recursos tecnológicos, de acordo com uma escala 

Lickert de cinco pontos: de 1 (nunca) a 5 (uma vez 

por semana ou mais).

No último levantamento, foram 263 os professores 

de graduação e pós-graduação lato sensu que 

participaram do levantamento, nas unidades 

ESPM-SP, ESPM-RIO e ESPM-SUL. 
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