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UNIVERSIDADES 

MUDANÇAS RÁPIDAS E PROFUNDAS 



1. Massificação do ensino superior 

1960      1970      1980      1990      2000      2010 

Milhões de estudantes 
Ensino superior no mundo 



 1. Massificação do ensino superior. 

 2. Lugar da ciência. 

 3. Modelo de governo. 

 4. Relação com a sociedade. 

2. O LUGAR DA CIÊNCIA 
 

Centralidade da investigação 
Avaliação | Internacionalização 

Redefinição da profissão académica 
Etc. 

3. MODELO DE GOVERNO 
 

Abandono de formas colegiais 
Adopção de modelos empresariais 
Financiamento (partilha de custos) 

Etc. 

4. RELAÇÃO COM A SOCIEDADE 
 

Valorização social e económica do 
conhecimento 

Valor económico das universidades 
Papel no desenvolvimento 

Etc. 



Revolução na 
Universidade Tudo mudou na 

Universidade, 
menos a 

Pedagogia. 



Pedagogia Universitária: 

Como entrar no século XXI? 

Dois perigos a evitar 



1.º Perigo 

Manter uma separação artificial entre ensino e 
investigação, entre uma identidade como 
professor e uma identidade como investigador.  



2.º Perigo 

Ceder a uma pedagogia burocrática, legitimada 
por vezes com o Processo de Bolonha. 

Mudança de paradigma | Competências | 

ECTS | Medida do trabalho do estudante | 

Unidades curriculares | Contrato de estudos | 

Escala europeia de classificações | 

Empregabilidade | Aprendizagem ao Longo da 

Vida | … 

Concretização burocrática e gestionária 

de importantes princípios pedagógicos 



2.º Perigo 

Ceder a uma pedagogia burocrática, legitimada 
por vezes com o Processo de Bolonha. 

1.º Perigo 

Manter uma separação artificial entre ensino e 
investigação, entre uma identidade como 
professor e uma identidade como investigador.  



Pedagogia Universitária: 

Quatro Iluminações 



 
 

1 
 
 

Uma pedagogia 
inspirada pela 
forma como, 

hoje, trabalham 
os grupos de 
investigação. 

 

Aproximar o modo de 

fazer pedagogia do 

modo de fazer ciência. 

 

 

► Descoberta 

► Experimentação 

► Criação 



 
 

2 
 
 

Uma pedagogia 
fortemente 
baseada em 
práticas de 

colaboração. 

 

► Trabalho em equipa 

► Cooperação 

► Conversational 

► Diálogo 

► Redes (sociais) 

► Trans.- Inter.- 
Revolução da convergência 



 
 

3 

 
 

Uma pedagogia 
que valoriza a 
situação e a 

cultura 
profissional. 

 

► Ambiente | Clima 

► Cultura profissional 

► Autenticidade 

 

► Tecnologias 

► Comunicação 



 
 

4 
 
 

Uma pedagogia 
que valoriza as 

dimensões 
experienciais, 

dentro e fora do 
campus. 

 

► Estudo 

► Reflexão 

► Individualização 

 

► Para além do 

campus… 



PEDAGOGIA 
UNIVERSITÁRIA 

 

Investigação Colaboração 

Situação Experiência 



São os 

professores, 

estúpido! 

 
 

Philip Altbach 

Nos últimos anos, o 

professorado perdeu 

grande parte da sua 

autonomia.  

A autoridade nas 

universidades passou 

dos “académicos” para 

os “gestores” e para 

os “burocratas”. 

 

Centralidade 

da profissão 

académica 



O ensino está no coração daquilo que fazemos 

em Harvard. 

A responsabilidade principal das universidades é 

perante o passado e perante o futuro, e não 

primordialmente perante o presente. 

Uma universidade define-se pela aprendizagem 

que molda toda uma vida, pela aprendizagem 

que transmite a herança da história, pela 

aprendizagem que dá forma ao futuro. 

Drew Faust 
Reitora 
Universidade de Harvard 



Para isso, precisamos de uma pedagogia nova.  

Inspirada pela forma como hoje se trabalha na 
investigação.  

Fortemente colaborativa.  

Pensada a partir de situações pedagógicas 
inovadoras. Livre, aberta, criativa. 

Uma pedagogia que valoriza a experiência para 
além da universidade.  

Tudo na sociedade, na evolução tecnológica, nos 
comportamentos dos jovens, nos aponta este 
caminho. 

Precisamos apenas de coragem para romper com 
hábitos instalados e de ter a ousadia de criar. 

Porque sem uma nova pedagogia,  
a Universidade não conseguirá cumprir  

o que dela se espera no século XXI. 


