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O ensino superior e as suas determinantes políticas e pedagógicas constituem temáticas que
raramente têm estado presentes no debate educativo. Esta situação parece ter-se alterado nos últi-
mos anos na sequência do processo de Bolonha, das alterações introduzidas na gestão universitá-
ria, nos dispositivos de financiamento, bem como nas regras, por vezes implícitas, dos mecanis-
mos de legitimação e financiamento da ciência.

Este conjunto de incitações políticas, socioinstitucionais e cognitivas parece estar a configurar
uma «nova gramática» reguladora dos discursos legitimados sobre as formas de se dizer no ensino
superior, uma gramática onde se insinua, legitima e naturaliza um «novo espírito do capitalismo»
que, sendo oriundo da gestão empresarial, se alargaria, deste modo, ao campo «mais nobre» onde
se assegura a gestão, a produção e a distribuição das cognições científicas.

Ora, se é discutível que esta nova produção narrativa do ensino superior tenha sido acompa-
nhada por uma transformação e pela produção de práticas, de dinâmicas e de relações cognitivas,
mais autónomas e emancipatórias, sendo mesmo admissível que elas se tenham saldado antes por
uma intensificação e burocratização do tempo de trabalho e por uma multiplicação dos espaços
onde se cristalizam as dinâmicas reprodutivas, a verdade é que elas também tornaram possível
questionar política e pedagogicamente o templo por onde circulam os «saberes sábios». Esta possi-
bilidade não significa, no entanto, que se tivesse desenvolvido um espaço de controvérsias onde
se tornasse possível interpelar politicamente o pedagógico, pedagogicamente o político ou pôr em
confronto as ordens discursivas oriundas das práticas e das que se produzem no campo da inves-
tigação. Sabemos que, em Portugal como noutros países do contexto europeu, a investigação
científica neste domínio é relativamente recente, o que, em parte, contribui para uma ausência de
uma cultura de debate cientificamente instrumentada. Sabemos também da existência de tendên-
cias para que o debate político tenda a ser instrumentalizado por ser estruturado por uma razão
instrumental e para que o debate pedagógico se tenda a fechar sobre si próprio, ou seja, se tenda
a pedagogizar «naturalizando» e exaltando as «novas figuras pedagógicas» e as potencialidades que
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elas comportam. Sabemos, finalmente, que, ao contrário de outros países europeus, esta «nova
gramática» se difundiu no campo não provocando grandes controvérsias ou conflitos, a não ser
algumas – pontuais e localizadas – que incidem sobre a eficácia da sua aplicação.

Fiel ao seu estatuto editorial, a revista Educação, Sociedade & Culturas dedica o dossier temá-
tico do número 28 às Políticas e Desenvolvimento Curricular no Ensino Superior. A nossa intenção
é a de potenciar a possibilidade de debater o político e o pedagógico mais numa lógica interpe-
lante do que aditiva. Estamos certos que, neste dossier temático, o leitor encontrará pontos de
ancoragem para fazer este trabalho.

Assim, os três primeiros artigos propõem-nos uma análise de problemáticas do ensino superior
privilegiando uma entrada analítica oriunda do campo político. Propõem-nos, portanto, uma abor-
dagem política do pedagógico tendo em conta as repercussões pedagógicas produzidas pelas inci-
tações sociais, preocupadas com a questão da eficácia em detrimento das preocupações relaciona-
das com as questões da democracia e da justiça. A problemática da democratização no ensino
superior, que, hoje, não acolhe apenas uma população mais ou menos juvenializada, constitui uma
outra das entradas que possibilita problematizar o pedagógico. Finalmente, o artigo «Publicar &
morrer?! Análise do impacto das políticas de pesquisa e pós-graduação na constituição do tempo
de trabalho dos investigadores», apesar de ter o ensino superior brasileiro por referencial empírico,
como que antecipa as tendências que hoje emergem em Portugal no sentido da intensificação e
burocratização do trabalho dos investigadores, que, actualmente, se ocupa mais da produção de
produtos publicáveis em detrimento do aprofundamento de formas de pensamento alternativos.

O trabalho pedagógico no ensino superior é, por sua vez, analisado através de três enfoques.
Um primeiro incide sobre o trabalho pedagógico e as qualidades dos docentes a quem foi atribuído
o Prémio Excelência E-Learning U.Porto e que, se admite, constituem exemplos do que hoje se
designa de «boas práticas». O segundo enfoque aborda a formação, ou a reflexão pedagógico-
-didáctica, dos docentes do ensino superior envolvidos em programas de formação pós-graduada.
O artigo «Em contracorrente: O valor da indagação da pedagogia na universidade» por sua vez
reflecte sobre o papel de uma pedagogia crítica na reconfiguração do professor do ensino supe-
rior tendo em conta as suas ambiguidades.

Os textos da secção Outros Artigos não têm uma relação directa com as políticas e as pedago-
gias no ensino superior. O trabalho de Pedro Abrantes debruça-se sobre o processo de construção
mediática da educação, o que ela revela e oculta, na sua relação com a sua construção política.
Por sua vez, o trabalho de Ana Maria Costa e Silva propõe-nos uma análise detalhada dos proces-
sos de mobilização e construção de saberes num contexto de trabalho multidisciplinar.

A secção Diálogos Sobre o Vivido, com o texto «O Processo de Bolonha no seu terceiro ano
de existência: Olhares diversos para um debate útil», é da autoria de Preciosa Fernandes, consti-
tuindo o diário de campo da sua participação num encontro sobre Políticas e Pedagogias no
Ensino Superior, organizado pelo CIIE e integrado no ciclo Educação em Debate.



Publicado inicialmente em 1992, na Revista de Psicologia e de Ciências da Educação (3/4, 23-
-36), o artigo de Guy Berger tem uma inquestionável actualidade. Na realidade, o autor, para além
de nos propor uma abordagem onde a ambiguidade epistemológica da cientificidade educativa
pode, em certas circunstâncias, constituir uma vantagem acrescida, contextualiza a produção desta
ambiguidade num espaço socioinstitucional que, como sabemos, é hoje objecto de um intenso
processo de redefinição e instrumentalização.

José Alberto Correia
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