
Este livro insere-se num conjunto de obras recen-
tes que têm reflectido acerca do papel crescente dos
mecanismos de mercado nos sistemas de ensino supe-
rior e das implicações desta tendência para as institui-
ções de ensino superior. A grande maioria destas obras
tem-se centrado na análise daqueles sistemas de
ensino superior onde o papel dos mercados é mais
antigo e/ou mais influente, com particular atenção ao
caso dos EUA.

Este livro pretende analisar de que forma a preo-
cupação crescente das instituições de ensino superior
com a obtenção de fontes adicionais de financiamento
se articula com a prossecução da sua missão institucio-
nal. Se é certo que as universidades necessitam de
recursos para o desempenho das suas actividades (e
para atingirem os seus objectivos académicos), tam-
bém é verdade que a preocupação com a obtenção de
recursos (e o desenvolvimento de actividades e meca-
nismos eficazes para a concretização desse objectivo)
pode criar tensões e distorções no modo como estas
instituições encaram a sua missão. O desafio que se
coloca à regulação dos sistemas de ensino superior é,

por isso, encontrar formas de equilibrar estas duas for-
ças: a preocupação de sustentabilidade financeira e a
salvaguarda da identidade académica.

O livro constitui uma síntese de vários anos de tra-
balho dedicados à análise das especificidades do
ensino superior no contexto da busca de fontes de
financiamento. Assim, os autores começam por apre-
sentar algumas das principais características do sistema
de ensino superior americano, chamando a atenção
para as significativas diferenças institucionais existentes
naquele sistema, seja ao nível da missão, do tipo de
formação, da intensidade das actividades de investiga-
ção, da natureza jurídica, bem como da estrutura de
financiamento. Seguidamente, os autores apresentam
algumas das principais tendências que configuram o
papel crescente dos mecanismos de mercado no sis-
tema de ensino superior norte-americano. Deste modo,
os autores discutem os factores que têm contribuído
para uma crescente concorrência interinstitucional e as
consequências dessa tendência. Posteriormente, os
autores analisam de modo detalhado e em capítulos
separados o comportamento de diferentes grupos de
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instituições relativamente às principais fontes de finan-
ciamento: propinas (juntamente com os mecanismos
institucionais de acção social), doações, a questão da
gestão do património (endowments), a obtenção de
recursos através de actividades de investigação e
desenvolvimento de patentes e outras formas resultan-
tes da exploração de actividades internacionais.

A análise de vários desenvolvimentos ao nível 
destas fontes de financiamento leva os autores a salien-
tar a crescente preocupação das instituições com as
actividades de promoção da sua visibilidade externa e
da sua reputação perante determinados grupos sociais,
com recurso frequente a instrumentos típicos da gestão
empresarial (marketing, branding, lobbying). Neste sen-
tido, os autores discutem até que ponto as instituições
de ensino superior, que mesmo no caso norte-ameri-
cano são predominantemente públicas (e mesmo quando
privadas não têm, na sua maioria, por finalidade o
lucro), podem ser consideradas como entidades de tipo
empresarial. No entanto, os autores realçam que, apesar
de todas as universidades terem incentivos claros para
minimizarem os seus custos, a resposta varia conforme
o tipo de instituições e que essas decisões não se fazem
necessariamente no mesmo grau que numa instituição
com fins lucrativos (como a generalidade das empresas
privadas). Os autores do livro salientam também que
uma das especificidades no modo como as universida-
des concorrem entre si é o elevado grau de colabora-
ção entre as mesmas, através de iniciativas comuns que
tanto podem visar a redução de custos como uma
maior capacidade para atrair mais recursos.

Nos restantes capítulos, os autores analisam
aspectos bastante relevantes na concorrência entre
universidades no contexto norte-americano, como a
questão do desporto universitário ou o recrutamento
de lideranças organizacionais. Em ambos os casos
colocam em evidência as tensões entre uma preocu-
pação com a arrecadação de recursos (e a preocupa-
ção com a visibilidade social que lhe está claramente
associada) e a prossecução da missão académica. O
livro conclui com um capítulo extremamente perti-

nente acerca dos desafios que aquelas tensões colo-
cam ao nível das políticas públicas para o ensino
superior. Entre os assuntos abordados, saliente-se a
necessidade de as políticas públicas clarificarem o
grau aceitável de envolvimento das universidades sem
fins lucrativos em actividades centradas na obtenção
de recursos adicionais e na necessidade de explicitar
os riscos associados a cada uma dessas actividades
(bem como a limitação do contributo parcelar de
cada uma delas). A mensagem final dos autores do
livro parece ser a de que a missão académica das uni-
versidades parece estar mais bem servida por uma
diversidade de fontes de financiamento.

O livro constitui uma excelente e equilibrada sín-
tese acerca dos desafios económico-financeiros que se
colocam a muitas universidades e a necessidade de
preservar o essencial da sua identidade enquanto insti-
tuições de criação, aplicação e transmissão de conhe-
cimento. Permite-nos compreender melhor os benefí-
cios e riscos da mercantilização do ensino superior
através de um dos sistemas onde essa tendência tem
sido mais marcante. Sendo certo que as instituições de
ensino superior têm uma dimensão económica, que
advém, em parte, de necessitarem de obter recursos
para a prossecução dessas funções, isso não significa
que essa dimensão económica se deva sobrepor em
absoluto às outras dimensões que determinam as suas
decisões. Do mesmo modo, se é hoje aceite por mui-
tos que a realidade do ensino superior de massas
criou necessidades financeiras que implicam uma
diversidade de fontes de financiamento, também é
importante que o instrumental não se sobreponha ao
essencial e que o pragmatismo financeiro não aniquile
o idealismo intelectual e criativo que explica a persis-
tência das universidades enquanto instituições multis-
seculares. Em suma, este livro é uma excelente leitura
para aqueles que, sem dogmatismos, se preocupam
com o futuro do ensino superior num contexto finan-
ceiramente complexo.

Pedro Nuno Teixeira 
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Fiel ao que o título anuncia, este livro, organizado
como colectânea de textos, tem por base o compro-
misso académico e sociopolítico de os autores contri-
buírem para um debate, em construção, sobre a forma-
ção pedagógica e o exercício da docência universitária.
Estas temáticas situam-se no contexto da emergente
atenção à construção do campo da pedagogia universi-
tária, nomeadamente, neste caso, através da socializa-
ção de estudos que a têm como foco e que referem
experiências desenvolvidas no Brasil e em Portugal.

Por essa razão, as coordenadoras da obra organi-
zaram-na de forma a contemplar aspectos inerentes ao
debate que tem emergido neste campo, estruturando-
-os em três partes: I) formação pedagógico-profissional
e docência de professores universitários no contexto
da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE); II)
formação pedagógica e docência do professor universi-
tário; e III) política, formação e prática pedagógica
docente no ensino superior.

O conjunto dos textos permite construir um olhar
a partir de aspectos distintos, numa leitura que tanto
pode ocorrer numa lógica sequencial como por bloco
de aspectos ou por capítulos isolados, sem o risco de
fragmentar o objecto em foco.

A Parte I foca de modo particular experiências
desenvolvidas na UFPE, em diálogo com o movimento
em torno da identidade da universidade no contexto do
ensino superior. Os seis textos de Márcia Oliveira Melo
e Telma Santa Clara Cordeiro dão conta de reflexões e
de práticas no âmbito da relação entre formação peda-
gógico-profissional e docência de professores universitá-
rios, focando, nomeadamente, a questão da formação
continuada de professores deste nível de ensino, o
conhecimento didáctico, a formação pedagógico-profis-
sional e questões do currículo, da disciplina de Didác-
tica e da aula universitária.

Os textos da Parte II, possibilitando um diálogo
com uma diversidade de práticas e de experiências de

algumas universidades, trazidas pelos autores José
Batista Neto, Carlinda Leite, Kátia Ramos, Preciosa Fer-
nandes, Mª Eugénia Castanho e Léa Anastasiou, acres-
centam aos aspectos anteriores questões da relação tra-
balho-educação e da avaliação-ensino-aprendizagem.
A sua leitura torna possível identificar elementos carac-
terizadores da formação pedagógico-didáctica para o
exercício da docência no contexto universitário.

Por fim, na Parte III, o horizonte de construção do
debate é ampliado à questão da política e da prática
pedagógica docente no ensino superior através dos 
textos de Telma Santa Clara Cordeiro, Kátia Cunha, Renato
Oliveira Filho, Vicência de Andrade Torres, Mª Aparecida
Barbosa, Inácio Neto, Bruna Ferraz, José Paulino Pei-
xoto Filho, Francisca da Conceição e Janssen da Silva.

É de realçar ainda nesta obra a linguagem simples a
que recorre, sem ser simplista e não ignorando a comple-
xidade das situações que atravessam o currículo e o exer-
cício da docência no ensino superior, bem como a proxi-
midade que estabelece com o terreno e o rigor teórico-
metodológico a que faz jus. Estas características são salien-
tadas por Maria Isabel da Cunha quando, ao prefaciar a
obra, salienta que «o esforço de publicizar as experiências
realizadas, teorizando os seus pressupostos e possibilida-
des, tem-se constituído na base do movimento que prota-
gonizam os actores da pedagogia universitária» (p. 15).

Considerando ainda o que é referido no prefácio,
quando é afirmado que «aprendemos uns com os outros,
numa partilha que nos aproxima e, ao mesmo tempo,
nos singulariza» (ibidem), este livro, para além de trazer
contributos para o debate acerca da relação entre forma-
ção pedagógico-didáctica e docência no ensino universi-
tário, ratifica a pertinência deste debate se efectivar no
contexto da partilha de saberes e de fazeres – tendo por
princípio resguardar o uno e o diverso que justifica a
razão de ser da universidade no ensino superior.

Kátia Ramos 




