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Editorial 

Carlinda Leite (Coord.), Carla Figueiredo, Carolina Santos, Rita Tavares de Sousa, Marta 
Sampaio e Rita Leal 

CIIE - Centro de Investigação e Intervenção Educativas | FPCEUP 

Este e-book contém as apresentações de trabalhos académicos do I Seminário Internacio-
nal do DESUP (Desafios no/do Ensino Superior) que decorreu na Faculdade de Psicologia 
e de Ciências da Educação da Universidade do Porto no dia 3 de julho de 2017. Subordina-
do ao tema Ensino Superior: Desafios e futuros, este Seminário, organizado por um sub-
grupo do Centro de Investigação e Intervenção Educativas (CIIE), teve como principal ob-
jetivo propiciar a partilha e o debate de trabalhos de investigação que têm como locus 
questões do Ensino Superior, e sustentar uma reflexão sobre os desafios que, neste séc. 
XXI, se colocam para que este nível de ensino seja potenciador de uma preparação para o 
futuro. 

Na sua organização, o Seminário contou com uma conferência de abertura proferida pela 
Professora Rosemary Deem, da Royal Holloway University of London, e Presidente do UK 
Council for Graduate Education. Essa conferência, intitulada “Postgraduate education in 
the European context: Successes, challenges, transitions and futures”, trouxe a este Semi-
nário a análise fundamentada e ampla de uma académica que tem acompanhado percursos 
do ensino superior em vários países europeus. Por isso, dados que apresentou sobre Portu-
gal (presentes no power point que consta deste e-book) constituíram e constituem infor-
mação relevante para se pensar o futuro do ensino superior numa sociedade que se deseja 
cada vez mais qualificada e onde este nível de ensino exerça um forte contributo para o 
bem-estar social.  

Desejando este Seminário fazer o ponto de situação dos trabalhos académicos desenvolvi-
dos por doutorandos, mestres e investigadores, e dos focos que os constituem, foi aberta 
uma call para comunicações livres apresentadas oralmente ou em póster. As propostas re-
cebidas permitiram a sua organização em 5 eixos temáticos: Políticas do Ensino Superior e 
seus contextos; Práticas de docentes e de estudantes no Ensino Superior; Acesso, percursos 
e vivências no Ensino Superior; Políticas e modelos de formação de professores; A forma-
ção no Ensino Superior na sua relação com as TIC.  

No eixo Políticas do Ensino Superior e seus contextos foram apresentadas comunicações e 
pósteres sobre temas que cobrem aspetos desde a avaliação da qualidade das universidades 
e do ensino superior à organização dos cursos e dos processos de ensino-aprendizagem. O 
eixo Práticas de docentes e de estudantes no Ensino Superior contou com comunicações e 
apresentações focadas em práticas de ensino-aprendizagem e modos de organização curri-
cular de cursos do ensino superior e em aspetos relacionados com o trabalho docente. No 
eixo Acesso, percursos e vivências no Ensino Superior os aspetos abordados centraram-se 
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nos processos de transição para o ensino superior de grupos de estudantes distintos e nas 
experiências inerentes à frequência no ensino superior. Enquadrados no eixo Políticas e 
modelos de formação de professores, foram apresentados trabalhos com foco nos cursos 
do ensino superior dedicados à formação de professores. O eixo A formação no Ensino Su-
perior na sua relação com as TIC contou com apresentações centradas no uso das Tecnolo-
gias da Informação e Comunicação no ensino superior. Estas comunicações, em power 
point, póster e/ou em formato de texto constam também deste e-book. 

Na intenção de aprofundar relações entre os trabalhos académicos que rechearam cada um 
dos eixos, foi atribuído a cinco investigadores do CIIE (Amélia Lopes; Angélica Monteiro; 
António Magalhães; João Caramelo; Rui Trindade) a tarefa de tecerem um comentário so-
bre todas as apresentações orais ou em póster que fizeram parte do Seminário. Esse co-
mentário, tecido em cada mesa de comunicações e na sessão de pósteres, foi partilhado 
numa mesa redonda que todos os congressistas acompanharam e que proporcionou um 
excelente aprofundamento de reflexões sobre desafios com que convive o ensino superior. 
Uma visão desse debate, expressa em forma de metáfora e de uma estória da Alice que so-
nha com uma educação superior, com o título “Ensino Superior – desafios e futuros: refle-
xões e ilações a partir das contribuições do painel de comentadores aos trabalhos apresen-
tados em comunicação e em poster” encontra-se também presente neste e-book. 

Pretendendo este I Seminário do DESUP trazer ao debate académico visões prospetivas do 
futuro, foi organizada uma mesa redonda em que participaram três peritos de políticas 
educacionais com experiência e conhecimento relevantes sobre o ensino superior. Esses 
peritos foram Pedro Teixeira (diretor do CIPES e Vice-Reitor da U.Porto), Sérgio Machado 
dos Santos (responsável na A3ES pelos processos relativos ao Sistema de Garantia da Qua-
lidade, ex-Reitor da U.Minho e ex-presidente do CRUP) e Fátima Vieira (professora da Fa-
culdade de Letras da Universidade do Porto, especializada em estudos sobre utopias e 
membro de vários projetos europeus), e apresentaram as suas opiniões sobre o tema “En-
sino Superior: Desafios e futuro”. Essas opiniões, sistematizadas em texto, fazem também 
parte deste e-book. 

Tendo em conta a riqueza das apresentações constantes do I Seminário Internacional do 
DESUP, subordinado ao tema Ensino Superior: Desafios e futuros, considerou a Comissão 
Organizadora importante divulgar o que dele constou por forma a fornecer elementos que 
ampliem a reflexão nele vivida. É essa a intenção deste e-book, que contém as apresenta-
ções em power point, em póster e em texto que corresponderam às comunicações livres, 
para além dos textos relativos às duas mesas redondas e ao power point da conferência de 
abertura. 

A Comissão Organizadora agradece a todos os que participaram neste evento académico o 
modo como contribuíram para se refletir sobre os desafios que atravessam o ensino supe-
rior e que nos permitem perspetivar o seu futuro. 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Programa 

Seminário DESUP “Ensino Superior: Desafios e futuros” 

3 de julho de 2017 

9h00-9h30 | Auditório 1 
Sessão de Abertura
Diretor da FPCEUP – José Alberto Correia; Diretora do CIIE – Helena Costa Araújo

9h30h-10h30 | Auditório 1 
Conferência “Postgraduate education in the European context: successes, challenges, transiti-
ons and futures”
Rosemary Deem, Royal Holloway University of London, Presidente da UK Council for Graduate 
Education

10h30-11h00 
Intervalo
 
11h00-12h30 
Comunicações Livres
- Políticas do Ensino Superior e seus contextos
- Práticas de docentes e de estudantes no Ensino Superior
- Acesso, Percursos e vivências no Ensino Superior
- Políticas e Modelos de Formação de Professores
- A formação no Ensino Superior na sua relação com as TIC
 
12h30-13h00 
Sessão de Posters
- Políticas do Ensino Superior e seus contextos
- Práticas de docentes e de estudantes no Ensino Superior
- Acesso, Percursos e vivências no Ensino Superior
- Políticas e Modelos de Formação de Professores
- A formação no Ensino Superior na sua relação com as TIC
 
13h00-14h00 
Intervalo de Almoço
 
14h00-15h00 
Comunicações Livres
- Políticas do Ensino Superior e seus contextos
- Práticas de docentes e de estudantes no Ensino Superior
- Acesso, Percursos e vivências no Ensino Superior
 
15h00-16h00 | Auditório 1 
Painel de Comentadores aos trabalhos apresentados em comunicação e em poster
Comentadores
Amélia Lopes, Angélica Monteiro, António Magalhães, João Caramelo, Rui Trindade
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16h00-16h30 
Intervalo
 
16h30-17h30 | Auditório 1 
Mesa Redonda “Ensino Superior: Desafios e futuros”
Pedro Teixeira, Sérgio Machado dos Santos, Fátima Vieira. Coordenada por Carlinda Leite.
 
17h30 
Sessão de Encerramento

Comissão Organizadora 
Carlinda Leite, Carolina Santos, Rita Tavares de Sousa, Carla Figueiredo, Marta Sampaio, Rita Leal

Comissão Científica 
José Alberto Correia, Diretor da FPCEUP
Helena Costa Araújo, Direção do CIIE
Isabel Menezes, Diretora do Programa Doutoral em CE da FPCEUP
Amélia Lopes, Diretora do Mestrado em CE da FPCEUP
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Keynote Speaker: Comunicação 

Postgraduate education in the European context: successes, challenges, 
transitions and futures 

Rosemary Deem  

Royal Holloway University of London, Presidente da UK Council for Graduate Education 
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Programa de comunicações livres 

Comunicações Livres | 11h00 ao 12h30

Eixo Políticas do Ensino Superior e seus contextos 

- Agências nacionais de avaliação e regulação da educação superior: um estudo 
preliminar comparado Brasil-Portugal | Eliacir Franca, Almerindo Janela 
Afonso e Luís Enrique Aguilar 

- Sistemas de coordenação política e as práticas de Bolonha | Amélia Veiga 

- Culturas de Qualidade na Universidade do Porto: dois estudos-de-caso | 
Daniela Gomes 

- Tendências dos cursos de doutoramento em Ciências da Educação em 
Portugal: retrospetiva, panorama atual e desafios para o futuro | Cristina 
Varela, António M. Magalhães e Alexandra Sá Costa

António 
Magalhães  

Sofia Pais 

Sala 247 

Eixo Práticas de docentes e de estudantes no Ensino Superior  

- Auditoria de Responsabilidade Social Universitária: o foco no papel dos 
estudantes | Márcia Coelho e Isabel Menezes  

- Autonomia na aprendizagem, desempenho académico e carga de trabalho de 
estudantes de engenharia | Marina Duarte  

- A qualidade no processo de ensino e aprendizagem nos cursos de engenharia 
da Universidade de Aveiro (UA): perceções de diretores, docentes e 
estudantes do 1º ano de licenciatura | Carla Ferreira  

- Metodologias ativas e os avanços e desafios na prática pedagógica docente e 
na aprendizagem de graduandos de uma universidade comunitária 
catarinense | Robinalva Ferreira

Rui Trindade  

Carla Malafaia 

Sala 248

Eixo Acesso, percursos e vivências no Ensino Superior  

- Internationalisation of Higher Education in a ‘catching-up’ country: 
Experiences of International Students in Portugal | Cosmin Nada e Helena 
Costa Araújo 

- Perfil de Estilo de vida dos Universitários: Estudo comparativo entre uma 
Universidade portuguesa e uma brasileira | Rubia Fonseca, Joaquim Escola, 
Amâncio Carvalho e Armando Loureiro  

- The impact of extracurricular participation experiences on the academic 
success and on the professional insertion of university students: a systematic 
literature review | Norberto Ribeiro, Tiago Neves e Isabel Menezes

João Caramelo  

Sofia Santos 

  

Sala 249 
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Eixo Políticas e Modelos de Formação de Professores  

- Formação de professores para o magistério superior: implicações dos Planos 
Nacionais de Pós-Graduação em cursos de mestrado e doutorado acadêmicos 
em Administração | Fabiana Ferreira e Kátia Ramos 

- O lugar da investigação na formação de professores: perspetivas de 
formadores em Portugal e Inglaterra | Rita Tavares de Sousa e Amélia Lopes  

- A procura de qualidade no Ensino Superior: efeitos nos cursos de Formação 
de Professores do 1.o e do 2.o Ciclo do Ensino Básico | Rita Leal e Carlinda 
Leite 

- A parceria universidade-escola na formação de professores de educação física 
pelo viés da pedagogia histórico-crítica | Joselene Mota, Ney Ferreira França 
e Olgnandes Santos Junior

Amélia Lopes  

Carla Figueiredo 

Sala 245 

Eixo A formação no Ensino Superior na sua relação com as TIC  

- Da sala de aula para o mundo lá fora. Ensinar a literacia mediática no ensino 
superior. Resistências e conquistas | Andreia Silva 

- As Tecnologias da Informação e da Comunicação nas Instituições de Ensino 
Superior | Paulo Silva e Tiago Damião 

- O uso dos videojogos no Ensino Superior: as dificuldades na perspetiva dos/
as docentes | Pedro Ferreira

Angélica 
Monteiro  

Marta Pinto 

Sala 246 

Comunicações Livres | 14h00 às 15h00

Eixo Políticas do Ensino Superior e seus contextos  

- O ensino da engenharia: percurso histórico e desafios futuros | Fátima 
Monteiro, Carlinda Leite e Cristina Rocha 

- Reasons to dropout at University: the perspective from former students who 
dropout | Ana Mouraz e Armando Sousa  

- Educação a distância – narrativas de emancipação | Leanete Thomas-Dotta

António 
Magalhães  

Sofia Pais 

Sala 247 

Eixo Práticas de docentes e de estudantes no Ensino Superior  
- Autoridade Docente e Respeito Mútuo no contexto de mudanças no Ensino 

Superior: estudo comparativo Brasil e Portugal | Adriana Dias de Oliveira  

- Trabalho docente no ensino superior em investigação: para uma análise das 
identidades | Carolina Santos, Fátima Pereira e Amélia Lopes  

- Profissionalização docente na universidade: trajetória acadêmico-
profissional de professores da Universidade Federal de Pernambuco | 
Dayliane Oliveira da Silva, Tâmara Ellen da Silva Cunha e Kátia Ramos

Rui Trindade  

Carla Malafaia 

 Sala 248  
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Eixo Acesso, percursos e vivências no Ensino Superior  

- O acesso e o sucesso dos estudantes no ensino superior: uma análise em 
quatro universidades públicas portuguesas e em distintas áreas científicas | 
Cristina Rocha e Carlinda Leite 

- Early School Leaving and Young Adult Aspirations towards Higher 
Education | Sofia Almeida Santos, Cosmin Nada, Helena Costa Araújo e 
Eunice Macedo  

- A dimensão educativa da transição para o ensino superior na Europa: Um 
olhar através da literatura | Daniela Pinto, Amélia Lopes e Fátima Pereira
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Ensino Superior: desafios e futuros 
Reflexões e ilações a partir das contribuições do painel de comentadores aos trabalhos 
apresentados em comunicação e em poster 

Angélica Monteiro 
(baseada nos comentários de António Magalhães, Rui Trindade, João Caramelo e Amélia Lopes) 

CIIE-FPCEUP 

A “Alice” desta história poderia ser qualquer pessoa do sexo feminino ou masculino, de 
qualquer idade que, num recanto do magnífico jardim da sua moradia, num pequeno quar-
to de um apartamento arrendado e partilhado ou no trabalho, sonha com uma “Educação 
Superior”. Os seus pensamentos são interrompidos pela voz de António Magalhães, 
que, tal qual o Grilo Falante de uma outra história, ou o “amigo crítico” de Carlinda Leite, 
questiona: “O que é ‘superior’ na Educação Superior?” Como Alice não sabe res-
ponder, simplesmente ouve-o fazer uma abordagem diacrónica em que refere que até aos 
anos 60 se falava de Educação Universitária, a partir dos anos 70 começou-se a empregar 
as expressões Ensino e Educação Superior, a partir dos anos 80, sob inspiração da OCDE, 
a falar de Educação Terciária e, quase que, numa identidade esquizofrénica, de Educação 
Pós-Secundária e Terciária. 

Confusa, no meio de uma crise existencial, Alice finalmente questiona o seu interlocutor: 
“Quem sou eu? O quê estou aqui a fazer?” Ao que ele responde: 

— Pensar a autenticidade da Educação Universitária a partir das suas três crises foi o que 
estivemos a fazer nas sessões sobre a temática “Políticas do Ensino Superior e seus 
contextos” do “I Seminário Internacional do DESUP. Ensino Superior: desafi-
os e futuros” de que fui relator, refere António Magalhães.  A crise hegemónica, no sen-
tido que Boaventura Sousa Santos lhe dá, uma vez que a Universidade deixou de ser a ins-
tituição única ou privilegiada da produção do conhecimento; a crise de legitimidade, por-
que levanta questões articuladas com a mobilidade social; e a crise institucional, que tem a 
ver com a sua governação. Contudo, nos trabalhos apresentados, estas crises foram mais 
constatadas do que enfrentadas como desafios a mobilizar para um futuro não só possí-
vel, como também desejável. 

Ainda mais curiosa, Alice sentiu-se relaxada ao ouvir falar em futuro, possibilidades e de-
sejo e, desconsiderando todas as preocupações e alusões às crises, deixou-se cair num "cir-
cuito em espiral”, composto simultaneamente por ciclos que se sucediam ininterruptamen-
te e sem final aparente. Ao longo do percurso sentiu-se muito grande, sentada às costas de 
gigantes ou infinitamente pequena face aos percalços com os quais se deparou. Fez muitas 
descobertas; contudo, as suas incertezas só aumentavam. Quis saber, por exemplo, o que 
se passa nas salas de aula que estão a ser enformadas e informadas por esta hegemonia do 
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significante-mestre “A sociedade do conhecimento” e a sua articulação com a relevância 
económica na Educação Superior. 

Ainda sem respostas, encontrou Rui Trindade, relator do eixo “Práticas de docentes e 
de estudantes no Ensino Superior”, que, “tendo como referência o sentido e o con-
teúdo das intervenções, discutiu a necessidade de se valorizar a importância da investiga-
ção que se produz sobre as práticas de docentes e de estudantes no Ensino Superior”. 
Também este docente, tal como António Magalhães, ressaltou a importância de, “através 
da investigação das práticas, se promover a clarificação dos quadros e dos conceitos teóri-
cos disponíveis e valorizar, igualmente, a possibilidade de problematização que uma tal 
iniciativa potencia. Mais do que uma iniciativa intelectualmente diletante, pretende-se que 
um tal empreendimento constitua um modo de ousar pensar sobre a dimensão do desejá-
vel, sem ficar enclausurado na dimensão do possível”. 

Um pouco mais encorajada e com vontade de prosseguir o seu caminho (ainda sem saber 
bem o destino), Alice encontrou João Caramelo, relator do eixo “Acesso, percursos e 
vivências no Ensino Superior”, que referiu a questão da heterogeneização da popula-
ção universitária e a sensação de estranheza que alguns professores desenvolvem face a 
esta heterogeneidade, sendo necessárias, segundo as intervenções que presenciou, novas 
categorias para ser compreendida, tais como: os estilos de vida dos estudantes na Univer-
sidade; as culturas juvenil; os modos de organização informal; as vivências e as experiênci-
as extramuros e o seu reflexo na instituição e destes jovens na instituição. Referiu, ainda, a 
transformação dos sistemas de Educação Superior decorrente da internacionalização e da 
entrada num mercado competitivo interno e externo. 

Neste ponto do percurso, Alice começou a sentir-se em casa e ouviu-o atentamente a falar 
sobre fenómenos mais ou menos conjunturais, de natureza social e económica, que mar-
cam este acesso, esta trajetória, estas vivências e, eventualmente, a desistência do Ensino 
Superior. Disto são exemplo as expectativas dos jovens em termos de acesso que são mode-
ladas também por variáveis territoriais, evidenciando a necessidade de uma heterogeneiza-
ção dos instrumentos utilizados para conhecer esta população e saber como lidar com os 
saberes experienciais e vivências, sendo estes os desafios que se colocam às instituições 
universitárias. 

Alice ouviu João Caramelo ressaltar as comunicações que falaram sobre a importância do 
trabalho em redes e de valorização e reconhecimento de processos informais entre pares, 
sendo colocado, ainda, o desafio de “desformalizar” alguns dispositivos institucionais, que 
aparentemente não estão a ser capazes de dar resposta em termos de rede de apoio, de su-
porte àquilo que é hoje a vida no interior destas instituições. Em algumas das comunica-
ções deste eixo foi referida a questão das oportunidades de trabalho, do ponto de vista da 
mobilidade social, sendo condições que exigem um cálculo pessoal ou familiar sobre o sen-
tido da frequência e do acesso ao Ensino Superior, assim como no valor que esta formação 
pode ter para estes jovens. Salientou, ainda, o que é hoje uma segmentação do espaço uni-
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versitário, através da competição pelos estudantes e a necessidade de se pensar no papel 
das universidades em termos de coesão territorial. 

Persistente, determinada e sentindo-se mais “empoderada” e a “dominar” aquele percurso 
difícil, mas ao mesmo tempo desafiante em que se encontrava, Alice depara-se com Amé-
lia Lopes a tecer considerações sobre as comunicações feitas na mesa do eixo “Políticas 
e modelos de formação de professores”, que se constituíram numa oportunidade de 
reflexão sobre a formação de professores e sobre o Ensino Superior e sobre as quais per-
passou a palavra “investigação”. No caso da comunicação sobre a formação de professores 
para o Magistério Superior, a investigação aparece como oposta à pedagogia, como algo 
que destrói as possibilidades pedagógicas ou de inovação pedagógica. Esse estudo conclui 
que a formação de pós-graduação, que tem legalmente a função de formar para o Magisté-
rio Superior, forma apenas o investigador. No caso da formação de professores dos ensinos 
básico e secundário no Ensino Superior, a investigação aparece como a esperança de um 
novo professor, ligado com a autonomia profissional, como algo que interessa discutir, 
sendo muitas as perspetivas: uma perspetiva mais abrangente sobre o lugar da investiga-
ção na formação de professores, do ponto de vista dos significados que a investigação pode 
ter: investigação-ação no apoio aos profissionais, como meio de preparar a aula, como pro-
cesso/método e investigação académica. Outra comunicação abordou a investigação cientí-
fica como prática pedagógica, seguida da comunicação de um estudo acerca da avaliação 
dos cursos de formação de professores, com destaque para três aspetos: a qualidade do 
corpo docente, a qualidade da investigação e das publicações que realizam, e as condições 
institucionais materiais. Amélia Lopes refere ainda uma comunicação sobre os laboratórios 
na formação inicial de professores, como investigação e como criação de profissionais re-
flexivos e críticos. Fala sobre uma apresentação que reflete acerca da importância do traba-
lho de Fim de Curso para a Formação Inicial de Professores em Angola. Relacionando a 
questão dos futuros e desafios, conclui apresentando alguns aspetos para reflexão: 

— Investigação como pedagogia, as práticas de investigação como metodologia e a impor-
tância do envolvimento dos estudantes nos processos de investigação;  

— Investigação como critério de qualidade pedagógica e articulação com os ambientes de 
aprendizagem; 

— A chegada à Universidade das antigas áreas vocacionais e algumas implicações, tais 
como: relação teoria-prática; identidades profissionais do campo profissional e do campo 
académico; níveis e contextos de atuação. 

Alice estava encantada com tudo o que ouvia e o que via – pois agora aquele mundo novo 
relacionado com o ensino Superior já parecia fazer algum sentido – quando foi intercetada 
por Angélica Monteiro, relatora do eixo “A formação no Ensino Superior na sua 
relação com as TIC”. Do ponto de vista de contextualização, os estudos apresentados 
neste eixo enquadram este tema no domínio do significante-mestre, “Sociedade do Conhe-
cimento”, referido por António Magalhães. Apresentam diversas perspetivas das TIC: 
como meio de comunicação; como ferramenta de produtividade; como produto cultural e 
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como meio impulsionador de processos no Ensino Superior, fazendo parte de uma realida-
de “inevitável” ou “incontornável” com efeitos visíveis nas instituições, nas caraterísticas 
dos estudantes e nos processos de socialização dos mesmos, nas caraterísticas pessoais e 
profissionais dos docentes e, também, no aumento das exigências do saber-fazer pedagógi-
co-didático. 

Angélica Monteiro refere, ainda, que as instituições de ensino superior criam ou reconfigu-
ram cursos, justificados pela necessidade de responder à evolução científica e tecnológica, 
bem como pelas exigências do ensino profissional, de que são exemplo um poster acerca de 
novos cursos na área da Tecnologia da Saúde em Portugal, com objetivo de apresentar 
formação conjunta de profissionais que apresentassem um conjunto de competências em 
comum, e um outro poster sobre as políticas de formação de professores em Portugal e no 
Uruguai, cujo estudo visou perceber o “lugar” das TIC na formação inicial de professores. 

Foi referida uma apresentação sobre a literacia mediática no Ensino Superior, cujo estudo 
propõe uma reflexão fundamentada acerca de uma experiência pedagógica multidisciplinar 
que tem produzido efeitos na tomada de consciência sobre a necessidade de conhecer e sa-
ber filtrar o conteúdo de cada meio e a importância de saber lidar com os media, transfor-
mar, utilizar e partilhar estes conteúdos mediáticos. Os restantes estudos apresentados 
neste eixo centravam-se em três focos: aceitação das TIC (de que é exemplo um estudo so-
bre o uso de videojogos por docentes do Ensino Superior), mudança e transformação. 

Neste eixo, falou-se em contextos, processos e potencialidades que podem ser o futuro ou o 
presente, de acordo com as condições dos contextos, das instituições e as caraterísticas dos 
professores e dos estudantes. As TIC no Ensino Superior apresentam diversos desafios e 
aumentam a complexidade de ensinar e aprender no Ensino Superior, mas, por outro lado, 
têm inúmeras potencialidades, sendo uma delas a oportunidade de transformação pessoal 
e a reconfiguração da profissionalidade docente.  Estes desafios não têm fim, porque a ca-
pacidade de criação do ser humano é ilimitada. 

As palavras “aceitação”, “mudança” e “transformação” fizeram eco e permaneceram 
na mente curiosa e questionadora da menina Alice que nos faz este relato do painel de co-
mentadores do “I Seminário Internacional do DESUP. Ensino Superior: desafios 
e futuros”. Alice poderia ser qualquer pessoa, de qualquer idade, em qualquer lugar, mas 
certamente já não se sentia uma pessoa qualquer. Foi obrigada a acordar para esta pro-
blemática e anseia voltar a pertencer àquele mundo. Quem sabe se isto acontecerá no II 
Seminário Internacional do DESUP? 
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Agências nacionais de avaliação e regulação da educação superior 
Um estudo preliminar comparado Brasil-Portugal 

Eliacir Neves França1, Almerindo Janela Afonso2 e Luís Enrique Aguilar3 

1 Universidade Estadual de Londrina 

2 Universidade do Minho 

3 Universidade Estadual de Campinas 

Resumo: A avaliação e novos processo de regulação da educação desde o último quartel do 
século XX têm ocupado lugar central nas agendas governamentais sobretudo de países cen-
trais, mas também de países semiperiféricos no contexto mundial, como é o caso de Portugal 
e Brasil. Na pesquisa aqui apresentada interessa-nos as políticas públicas para a educação 
superior. Assim, a investigação em curso tem como objeto o processo de construção da políti-
ca para a institucionalização das agências nacionais de regulação no Brasil e em Portugal, 
numa perspectiva comparada: o Instituto Nacional de Supervisão e Avaliação da Educação 
Superior (INSAES) e a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES) res-
pectivamente. Far-se-á a mobilização de alguns contributos da Análise da Política e dos estu-
dos comparados em educação, bem como, para a compreensão dos dados empíricos, dos con-
tributos da Análise Crítica do Discurso (ACD), na perspetiva de Fairclough (1989). Conside-
rando os dados coletados, numa análise preliminar, podemos afirmar que a criação de ambas 
as agências, atende a demandas de uma “Agenda Globalmente Estruturada para a 
Educação” (Dale, 1989), muito embora isso não seja reconhecido nos documentos das políti-
cas educacionais dos países estudados. Assim, esperamos oferecer subsídios para o entendi-
mento das políticas públicas de avaliação e regulação no contexto da internacionalização da 
educação, considerando as especificidades dos Estados brasileiro e português. 

Palavras-chave: Educação Superior, Avaliação, Educação Comparada, Análise de Políticas 

Texto 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Sistemas de coordenação política e as práticas de Bolonha  

Amélia Veiga1 

1 Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto 

Objetivos: Com o objetivo de contribuir para o conhecimento sobre a Área Europeia de En-
sino Superior (AEES) delimitada pelos sentidos atribuídos ao Processo de Bolonha (PB) aos 
diferentes níveis do sistema de governação do ensino superior, bem como para contribuir 
para a construção de conhecimento sobre os processos de implementação de políticas em 
educação, esta proposta procura identificar, na investigação publicada sobre o processo de 
Bolonha e a construção da AEES, os argumentos dominantes para o desenvolvimento de prá-
ticas de coordenação política. 

Quadro referencial: A AEES corresponde a um processo que está a ser desenvolvido, as-
sumindo o PB como seu instrumento privilegiado. Esta instrumentalização convoca para a 
realização das políticas uma heterogeneidade de interpretações que eleva a complexidade do 
processo. O processo de implementação, conceito que será teórica e empiricamente desafia-
do, não deve ser entendido como uma mera iniciativa ou ação de executar pelos atores ou ser 
levada à prática de uma forma procedimental (Neave, 2012).  

A construção e operacionalização das ‘ideias’, objetivos, metas e resultados esperados, preco-
nizadas pelas reformas fundadas na construção da AEES, envolvem um conjunto de intera-
ções com influência no desenvolvimento de práticas que, consequentemente, produzem efei-
tos na prossecução e consecução dos objetivos políticos. O dispositivo teórico-metodológico 
ancorado no ciclo de políticas de Stephen Ball (Ball, 2004; Bowe, Ball, & Gold, 1992), preci-
samente porque este coloca a ênfase da análise nas interações entre atores das políticas e dos 
seus processos e sublinha que os processos de implementação política são práticas de realiza-
ção das políticas i.e. policy enactment (Ball, 2004).  

Os estudos sobre a coordenação das políticas europeias têm mostrado que os efeitos da inte-
gração não estão, unicamente, vinculados às respostas dos estados relativamente aos proces-
sos conduzidos pelo nível europeu. As práticas de realização das políticas têm matizado a 
convergência dos sistemas de governação, das políticas e dos processos políticos. De facto, o 
modo como os diferentes contextos e sistemas nacionais de ensino superior e as suas institui-
ções se apropriam dos vetores e objetivos políticos traçados ao nível europeu é crucial para 
perceber os resultados efetivos das iniciativas políticas. 

Neste quadro, nesta apresentação, pretende-se responder às seguintes questões: 

Quais são os argumentos identificados pela investigação publicada que justificam a 
necessidade reconfigurar as práticas de realização das políticas no desenvolvimen-
to do PB?  
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Qual é a importância atribuída na investigação publicada às interações que se esta-
belecem entre incentivos e oportunidades de aprendizagem política mobilizadas 
pelo sistema de governação (europeu, nacional e institucional) de instituições polí-
ticas, políticas e processos políticos? 

Procedimentos metodológicos: Metodologicamente a proposta funda-se na (i) constru-
ção de uma base de dados sobre a investigação publicada em revistas científicas indexadas na 
Web of Science, desde 1999 a 2015 sobre o processo de Bolonha, (ii) na análise temática de 
conteúdo para identificar nessas publicações a forma como são argumentados os problemas 
de coordenação das políticas, identificando os elementos discursivos em torno das práticas de 
realização política do PB, bem como os pontos de viragem na evolução das narrativas de e 
sobre Bolonha. 

Resultados: Os resultados que se esperam alcançar centram-se no incremento do conheci-
mento sobre o PB, como instrumento da criação da AEES, revelando-o como uma narrativa e 
articulação de narrativas. 

Conclusões: A apresentação, centrando-se na problemática da coordenação das políticas, 
com ênfase na sua apropriação pelos atores nos diferentes contextos, permite compreender 
como podem ser ultrapassados os obstáculos identificados na prossecução e consecução dos 
objetivos da AEES.  

PPT 
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Culturas de Qualidade na Universidade do Porto 
Dois estudos-de-caso 

Daniela Gomes1 

1 Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto 

Resumo: Não sendo o tema da qualidade das instituições uma preocupação nova, a sua im-
portância na Área Europeia do Ensino Superior e nas suas instituições tem vindo, desde a 
implementação do Processo de Bolonha, a merecer atenção redobrada, sobretudo face à ne-
cessidade de prestação de contas num contexto cada vez mais enformado pelas lógicas do 
mercado. Por outro lado, reconhecendo uma tensão entre a autonomia institucional e a “ne-
cessidade” de desenvolver um sistema interno de garantia de qualidade, mais ou menos for-
malizado, que responda a demandas externas, e assumindo que a forma como as instituições 
e os seus atores institucionais se posicionam perante diferentes matérias sobre a qualidade 
nos ajudará a compreender como é que as mudanças nos pressupostos da qualidade do ensi-
no superior estão a ser institucionalizadas na vida das instituições, surge como pertinente 
compreender quais as características dos tipo-ideais de culturas de qualidade emergem nos 
contextos institucionais. 

Esta investigação, realizada no âmbito do Mestrado em Ciências da Educação da FPCEUP, 
teve como objetivo central identificar tipos-ideais de cultura de qualidade na U.Porto, utili-
zando como quadro de referência a Teoria Cultural. 

Este quadro conceptual permitiu-nos compreender que as conceções dos indivíduos face a 
determinados contextos dependem da intensidade do controlo de grupo e da intensidade da 
regulação de que aqueles dispõem para a sua ação. Partindo dos “ways of life” e dos tipos-
ideais de culturas de qualidade, identificámos elementos de caracterização que nos permiti-
ram cartografar o posicionamento das perceções dos atores institucionais perante as catego-
rias em análise.  

Este trabalho sustentou-se empiricamente em dois estudos de caso na Universidade do Porto, 
partindo do enquadramento histórico-político dos pressupostos para a qualidade no contexto 
europeu. A análise documental, que nos auxiliou na escolha das Faculdades, permitiu tam-
bém a identificação dos elementos dos tipos-ideais de culturas de qualidade promovidos pelo 
Sistema de Gestão da Qualidade da Universidade do Porto. As entrevistas e a sua análise de 
conteúdo e interpretação, com recurso à Teoria Cultural, permitiram identificar a presença de 
elementos de tipos-ideais de cultura de qualidade nas Faculdades selecionadas. 

Esta investigação permitiu-nos concluir a existência de elementos de uma cultura de qualida-
de regenerativa, embora matizada pela existência de elementos de outras culturas de quali-
dade. Por outro lado, os elementos da cultura de qualidade reativa são indissociáveis do en-
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quadramento regulativo e normativo da Universidade do Porto, na medida em que um de-
senvolvimento interno de regras e normas para a promoção da qualidade tem elementos da 
sua envolvente externa fortemente influentes da sua cultura de qualidade.  

PPT | Texto 
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Tendências dos cursos de doutoramento em Ciências da Educação em 
Portugal 
Retrospetiva, panorama atual e desafios para o futuro 

Cristina Couto Varela1, António M. Magalhães1 e Alexandra Sá Costa1 
1 Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto 

Resumo: No âmbito de um estudo sobre a construção do campo das Ciências da Educação e a sua 
evolução nos cursos de doutoramento em Portugal, nesta comunicação será apresentado um estudo 
exploratório que realiza uma interpretação de um conjunto de indicadores gerais dos cursos de douto-
ramento com enfoque particular na área das Ciências da Educação. O objetivo é o de identificar as ten-
dências dominantes e perspetivar os desafios para as instituições que possuem a acreditação destes 
cursos. Para a sua consecução, procedeu-se à recolha e análise de dados disponibilizados nas bases de 
dados da Direção-Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC). Os resultados obtidos revelam 
seis tendências relacionadas com: i) a grande desaceleração do número de alunos inscritos, desde 
2011, e diplomados, desde 2012; ii) o aumento considerável do número de estudantes estrangeiros en-
volvidos nestas formações; iii) uma percentagem de mulheres diplomadas ligeiramente superior à per-
centagem de mulheres inscritas nesta área e neste ciclo de estudos; iv) um aumento do número de es-
tudantes com bolsa; v) a diminuição do número de programas doutorais em Ciências da Educação 
acreditados pela Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES); vi) por fim, a afirma-
ção da área das Ciências da Educação no contexto da formação ao nível do doutoramento. Estas ten-
dências implicam dois grandes desafios, com os quais as instituições de ensino superior se veem atu-
almente confrontadas, designadamente o desafio resultante do decréscimo demográfico, com o conse-
quente aumento da competição por alunos e de oferta de programas com maior relevância e qualidade, 
e o desafio da internacionalização que implica um reconhecimento internacional e uma adequação a 
públicos culturalmente diversificados. Estas tendências dos programas doutorais permitem perspeti-
var, relativamente às Ciências da Educação, após uma grande expansão e dispersão geográfica da pro-
dução na primeira década do séc. XXI, um período de maior estabilidade e de concentração da produ-
ção de estudos doutorais nesta área em algumas instituições.  

Palavras-chave: Ensino Superior; Cursos de Doutoramento; Tendências; Desafios para o futuro; 
Ciências da Educação 
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O ensino da Engenharia 
Percurso histórico e desafios futuros 

Fátima Monteiro1, Carlinda Leite2 e Cristina Rocha2 

1 Instituto Superior de Engenharia de Coimbra – IPC 
2 Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto, CIIE - Centro de Investigação e Intervenção 
Educativas 

Contacto: fatcmont@isec.pt 

Resumo: A Engenharia ocupa na sociedade contemporânea um papel de relevo devido aos 
seus fortes impactos sociais, económicos, políticos e morais. De facto, a tecnologia desenvol-
vida pela engenharia molda o dia-a-dia individual e coletivo das sociedades contemporâneas 
(Rego & Braga, 2014), condicionando as condições e modos de vida das gerações presentes e 
futuras (Jonas, 2015), antevendo-se até a possibilidade de moldar os “humanos” do futuro 
(Harari, 2017). 

Devido à capacidade de interferir em tão vastos domínios — quer presentes, quer futuros — 
importa pois procurar compreender os modelos de ensino que estão na base da formação 
destes profissionais e quais os seus valores e conceções. 

Assim, os objetivos do presente estudo são analisar, numa perspetiva histórica, as conceções 
que levaram à inclusão da engenharia no ensino superior, aos diferentes modelos de ensino 
de engenharia e a sua perspetiva de evolução futura.  

Tendo em conta os objetivos propostos, do ponto de vista metodológico, optou-se por uma 
pesquisa documental (Albarello, Digneffe, Hiernaux, Maroy, Ruquoy, & Saint-Georges, 2011), 
recorrendo-se a documentos de historiadores e investigadores da história da Engenharia, da 
tecnologia e do ensino superior.  

O levantamento decorreu no ano 2016/2017 e abrangeu factos sobre a história do ensino da 
Engenharia a nível nacional e internacional. A partir do estudo documental, foi feito um pro-
cesso de interpretação (Lessaed-Hérbert, Goyette, & Boutin, 1994) com vista a sintetizar e 
compreender a evolução dos modelos de ensino da engenharia. Nesta perspetiva, o estudo 
baseia-se numa epistemologia objetiva do ponto de vista do levantamento dos factos, e subje-
tivista do ponto de vista interpretativo, em que o papel do investigador é central e valorizado 
como construtor do conhecimento (Coutinho, 2014).  

A opção de incorporar um levantamento dos dados históricos a nível internacional deve-se ao 
facto do ensino da engenharia em Portugal ter tido uma forte influência internacional, tal 
como os resultados do estudo evidenciam. 

Os documentos analisados foram: livros da história da Engenharia (nacionais e internacio-
nais); artigos sobre a história da engenharia; documentos sobre a história de Instituições de 
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Ensino Superior na área da engenharia (nacionais e internacionais); artigos sobre os modelos 
de ensino de engenharia; livros sobre a profissão de engenheiro. 

Dos resultados ressalta-se a ligação histórica do ensino da engenharia ao ensino militar, quer 
a nível internacional, quer a nível nacional. O ensino estruturado da engenharia, em Portu-
gal, remonta a 1647 com a criação da Aula de Fortificação e Arquitetura Militar (Azevedo, 
2013), que tinha por objetivo formar engenheiros militares. Evidencia-se assim, uma visão da 
engenharia centrada essencialmente nos fins militares (Guerra, 1986). Contudo, mesmo após 
o início da separação da formação militar e da formação civil na engenharia (1837), Matos e 
Diogo (2002) salientam que esta separação só foi mais notória a partir da República.  

Do ponto de vista da contemporaneidade, o estudo permitiu identificar 3 modelos de ensino 
de engenharia, sendo que o modelo “Market-oriented” (Jamisson, Kolmos and Holgaard, 
2014:264) é o dominante. Contudo, Jamisson, Kolmos e Holgaard (2014), salientam que para 
salvaguarda do futuro, o modelo de educação em engenharia terá de mudar para “Integrative 
Mode” que se fundamenta na visão da engenharia como serviço à humanidade e ao bem co-
mum. 

Os resultados permitiram traçar a evolução histórico-temporal do ensino da engenharia, evi-
denciando as influências mais marcantes e as conceções dominantes em cada época. Permiti-
ram também evidenciar a existência de diferentes conceções sobre a Engenharia e sobre os 
modelos de formação de engenheiros no âmbito do ensino superior. Identificou-se também a 
necessidade do modelo de ensino de engenharia mudar, com vista a uma melhor salvaguarda 
do futuro. 
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Reasons to dropout at University 
The perspective from former students who dropout  
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Proposal Information: Dropout is of the most importance in higher education. University 
dropout is a phenomenon with impact at social (in a broad sense), institutional and individu-
al levels. Literature stresses the impacts of dropout as it affects the future of personal lives 
(Ribeiro,2014), those who drop-out but also their families as much as it affects the future of a 
country in a socio-economic perspective, if it is a larger phenomenon. (Ulriksen, 2010 at al; 
Raviv & Bab-Am, 2014) At Institutional level it is usually related with quality descriptors as it 
could mean that Institution is not doing enough to perform its mission – to fully graduate 
students (Bollaert, 2014; Lachká et al.,2014) . 

When students dropout they stepped out, they were pushed out or they fall out the system 
(Doll, Eslami, & Walters, 2013; Jordan, Lara, & McPartland, 1994; Watt & Roessingh , 1994 ). 
These three expressions mean that reasons of dropout are diverse and usually aligned with 
different factors  that explain dropout : socioeconomic factors; institutional factors, academic 
factors and personal ones. These three expressions also mean and relate the main agents of 
dropout: student; Institution or other contextual circumstances (Doll et al., 2013). 

It is understandable that economic welfare plays an important role in student’s environment 
and Portugal, as other countries in Europe (Aina, 2013), is under important financial cons-
traints due to the rules imposed as a consequence of the international bailout loan from 2010 
to 2014. 

So, this proposal intends to present a research that aims to study the dropout phenomenon in 
Higher Education from the perspective of ex-students who, effectively, dropout after econo-
mic crisis. 

The objectives of present text are: To establish the lived dimension of the phenomenon, 
experienced by ex-students; To identify the factors that explained the dropout, as ex-students 
named them; To relate these factors with personal characteristics of students in order to 
build a profile of the students in risk of dropout.  

The data regarding the study come from a Portuguese HE Institution. 

In order to select the sample, a major concern was to have access to a list of the total popula-
tion / universe that dropout between 2013 and 2014 within courses of this HE Institution. 
After the identification of students in that situation, an institutional mail was sent to them, 
requesting their participation in the study and explaining its overall purpose. The confidenti-
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ality of their potential contribution was stressed. From the students contacted, 162 confirma-
tions were obtained, which resulted in 134 interviews. 28 ex-students did not respond to the 
request, in spite of several tentative of contacting them 

Gathering data from dropout is a sensitive issue and as such, data was obtained by institutio-
nal records to have information about dropout figures. To have a better understanding about 
reasons that explain dropout, telephone interviews were done. Ethical issues were respected, 
regarding informed consent and protection data. 

Conclusions: Reasons for phenomenon, from the perspective of those ex-students that 
dropout in Higher Education, are mainly motivational; institutional; contextual and related 
with integration issues.   

Using the three dimensions of Doll, Eslami, & Walters ( 2013) data show three profiles of 
students who dropout: those that want to follow their vocation and discovered that courses 
are not what they expect – these are roughly half of the sample (they pull out). Another group 
or profile are those who find difficult to deal with professional (and economical) require-
ments and university exigencies and to whom HE Institution was not flexible enough in its 
institutional rules (they were pushed or they fall out). The last group mentioned the differen-
ce between expectations regarding courses and reality experiences. Such difference was 
mainly attributed to lack of motivation and integration difficulties, that carried out other 
consequences like academic failure and a self-blame feeling regarding the family economic 
effort that was in vain, and to whom HE Institution was not able to support (they were 
pushed out). 

These conclusions allow concluding that transitions to higher education system need to be 
better prepared. This allows also concluding that Institutional policies made to promote stu-
dents retention in times of economic crisis need to be more adequate to students’ situation. 

Keywords: Higher Education, dropout, quality of education impact. 
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Educação a distância 
Narrativas de emancipação 
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Resumo: Os argumentos subjacentes às demandas das denominadas “sociedades do conhe-
cimento” (Hargreaves, 2003) impõem mudanças contínuas aos sistemas educativos. A lógica 
das redes (Castells, 2002), os avanços da ciência e da tecnologia, a intensificação e facilitação 
da circulação da informação e as novas formas de interação entre as pessoas e organizações, a 
redução das distâncias geográficas, caraterizam a organização social atual. Se, por um lado, 
tais características têm o efetivo potencial de promover o processo de democratização do sa-
ber, por outro, muitas vezes, são usadas como argumentos para a naturalização da sua rela-
ção direta com a democratização do saber. O acesso ao ensino superior, como uma das im-
portantes vias de democratização do saber, é uma realidade que não pode ser considerada 
como linear. Antes, pelo contrário, é uma realidade desigual, tendo em conta as especificida-
des económicas, sociais, históricas e culturais dos diferentes países/regiões.  

Nesse cenário destacam-se as inúmeras iniciativas empenhadas em promover a expansão do 
acesso ao ensino superior por meio da educação a distância (Li, Zhou, & Fan, 2014; Kentnor, 
2015), especialmente e, de forma crescente, nos denominados países em desenvolvimento, 
mas não só (Simpson, 2012). No Brasil a EaD inicia seu processo de regulamentação no final 
da década de 1990 e, concomitantemente, o processo de expansão, maioritariamente, em ins-
tituições privadas. Se em 2003 as estatísticas indicavam 52 cursos, com 49.911matrículas, na 
década seguinte já eram 1.258 cursos e 1.153.572 matrículas (INEP, 2013). Por outro lado, 
revelou-se a predominância da oferta de cursos de formação inicial de professores. Em 2013 
só o curso de Pedagogia teve mais de 25% de todas as matrículas da EaD.  

Este cenário fez emergir um debate fortemente polarizado. Por um lado as questões da rela-
ção entre expansão e qualidade e da adequação, na formação inicial de professores, dessa 
modalidade e as especificidades da profissão docente (Dourado, 2008; Gomes, 2013). Por 
outro lado, em favor da Ead estão os argumentos sobre a sua potencialidade de alterar radi-
calmente as relações entre estudantes e professores; de promover a colaboração e a co-cons-
trução do conhecimento (PRETI, 2009); da transgressão da noção de tempo e espaço impos-
to pelos paradigmas da modernidade (NEDER, 2005); da oportunidade de desenvolvimento 
da autonomia e de estilos pessoais de aprendizagem (Banegas & Busleimán, 2014). 

Não obstante à consistência do debate, especialmente no polo mais crítico à Ead, poucos es-
tudos centram-se nos estudantes da Ead e estão, predominantemente, centrados nas caracte-
rísticas sociais, pessoais e cognitivas (Zhao & Panda 2014; Beluce & Oliveira, 2015; Fiuza & 
Sarriera, 2013), muitas vezes sintetizadas em estudos sobre o perfil dos estudantes.  
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Esta comunicação reporta-se a uma investigação narrativa mais ampla cuja abordagem per-
mitiu, simultaneamente, dar significado e compreender as dimensões cognitivas, afetivas e de 
ação (Bolívar, 2008; Clandinin & Connely, 2011). Aqui pretende-se discutir, a partir de duas 
narrativas, o impacto da formação superior não presencial na vida pessoal, social e profissio-
nal dos estudantes.  

As narrativas, assumidas como um espaço de vida tridimensional onde temporalidade, socia-
bilidade e lugar (Clandinin & Connely, 2011), indicam uma polarização semelhante à que 
transversa o debate académico, embora numa perspetiva distinta. Os relatos, repletos de ex-
periências que indicam um processo de emancipação pessoal; de abertura para possibilidades 
profissionais; de satisfação diante da concretização do sonho de ter um curso superior e de 
uma forte valorização da Ead, contrapõe-se ao desejo de, se tivessem tido possibilidades, fa-
zer uma formação superior presencial. Se no debate académico é possível verificar uma clara 
dicotomia entre uma corrente favorável e outra contrária à Ead, nas narrativas dos estudan-
tes evidencia-se um sentimento ambivalente, entre uma efetiva conquista e um suposto des-
conforto por esse conquista não ter sido alcançada pelas vias “tradicionais”, ou seja, pelo en-
sino presencial.  

Estes resultados indicam a necessidade de aprofundar as análises e assim buscar compreen-
der a causa desta ambivalência, uma vez que o impacto positivo dessa formação na vida dos 
sujeitos é inquestionável.  

Palavras-chave: Educação a distância, Ensino Superior, Democratização do acesso. 
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Resumo: A avaliação e novos processo de regulação da educação desde o último 
quartel do século XX têm ocupado lugar central nas agendas governamentais sobre-
tudo de países centrais, mas também de países semiperiféricos no contexto mundial, 
como é o caso de Portugal e Brasil. Na pesquisa aqui apresentada interessa-nos as po-
líticas públicas para a educação superior. Assim, a investigação em curso tem como 
objeto o processo de construção da política para a institucionalização das agências 
nacionais de regulação no Brasil e em Portugal, numa perspectiva comparada: o Ins-
tituto Nacional de Supervisão e Avaliação da Educação Superior (INSAES) e a Agên-
cia de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES) respectivamente. Far-se-á 
a mobilização de alguns contributos da Análise da Política e dos estudos comparados 
em educação, bem como, para a compreensão dos dados empíricos, dos contributos 
da Análise Crítica do Discurso (ACD), na perspetiva de Fairclough (2001). Conside-
rando os dados coletados, numa análise preliminar, podemos afirmar que a criação 
de ambas as agências, atende a demandas de uma “Agenda Globalmente Estruturada 
para a Educação” (DALE, 1989), muito embora isso não seja reconhecido nos docu-
mentos das políticas educacionais dos países estudados. Assim, esperamos oferecer 
subsídios para o entendimento das políticas públicas de avaliação e regulação no con-
texto da internacionalização da educação, considerando as especificidades dos Esta-
dos brasileiro e português. 

Palavras-chave: Educação Superior, Avaliação, Educação Comparada, Análise de Políticas. 

Uma das áreas de estudo no campo da educação mais estudadas nas últimas décadas tem 
sido a da avaliação. Na educação superior, após o advento do Processo de Bolonha, este 
movimento se intensificou sobremaneira e tem ocupado um lugar privilegiado na agenda 
dos governos de diferentes países, embora possa haver especificidades consoante a sua po-
sição no contexto mundial. 

No bojo desta discussão está a investigação ora apresentada que tem como objeto os proje-
tos de lei que preveem a criação do Instituto Nacional de Supervisão e Avaliação da Educa-
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ção Superior (INSAES), no Brasil e a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Supe-
rior (A3ES) em Portugal. Trata-se, portanto, de um estudo do campo da Análise de Políti-
cas (policy analysis). 

A Análise de Política constitui um conjunto de elementos que possibilita um rico 
olhar explicativo-normativo sobre o processo de elaboração de políticas públicas. 
Trata-se de um estudo sobre a ciência do Estado em ação ou, ainda, de uma apre-
ciação de uma particular metodologia de investigação social aplicada à análise da 
atividade concreta da autoridade pública. (...) A importância deste campo é que ele 
nos permite compreender a conformação das políticas públicas em geral (nacional, 
estadual ou municipal) e a complexidade que a ela é intrínseca. A Análise de Políti-
ca, ao focar no comportamento dos atores sociais e no processo de formulação da 
agenda e da política, busca entender o porquê e para quem aquela política foi ela-
borada, e não só olhar o conteúdo da política pública em si. (Serafim & Dias, 2012, 
p. 121-122) 

Então, este trabalho de investigação está centrado na análise dos documentos legislativos 
dos dois países. No que diz respeito ao Brasil, buscamos identificar a objetivação dos inte-
resses privatistas nas políticas públicas de educação superior no Brasil. Noutras palavras, 
esta investigação busca desvelar como atuaram os representantes dos grupos de interesses 
no processo de tramitação dos Projetos de Lei (PL) do Instituto Nacional de Supervisão e 
Avaliação da Educação Superior (INSAES) no Brasil, ou seja, procuramos uma possível 
ampliação da compreensão e leitura das ações dos atores políticos, sociais e autoridades na 
Arena do Legislativo quando se trata de política pública educacional. Para, além disso, e de 
forma ainda muito incipiente e exploratória, iniciamos uma análise comparativa tendo em 
vista compreender as políticas para o ensino superior e o papel da Agência de Avaliação e 
Acreditação do Ensino Superior (A3ES) em Portugal. Esta última etapa será executada a 
partir da estadia da primeira autora na Universidade do Minho, em Braga, Portugal. 

Pensamos ser importante perceber a correlação de forças estabelecida entre os atores soci-
ais, autoridades e autores políticos na Arena do Legislativo. A educação superior foi trata-
da, por estes atores, como um bem público ou como uma mercadoria? 

Estudar o campo da avaliação da educação superior exige, a nosso ver, estudar o Estado 
avaliador. “A visão do Estado que o estudioso da política adota para entender as suas 
ações, ou a natureza do modelo que utiliza para entender as relações entre Estado e socie-
dade é crucial para os resultados que ele irá obter”. (Cavalcanti, 2012, p. 44) 

No nosso caso trabalharemos com o conceito de Estado ampliado de Antonio Gramsci por 
entendermos que este oferece condições de resposta ao problema da pesquisa. 

Entendemos que, devido à especificidade do objeto de estudo com que trabalhamos, as in-
fluências do neoliberalismo e da globalização podem explicar, em parte, o porquê da cria-
ção de agências para avaliar e regular as instituições de educação superior, públicas e pri-
vadas no Brasil e em Portugal e quais as interfaces que podem ser estabelecidas entre am-
bas os projetos. Neste sentido, 
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[...] a relação “nacional” é o resultado de uma combinação “original” única (em cer-
to sentido), e para dominá-la e dirigi-la é preciso compreender e conceber esta ori-
ginalidade e unicidade. É certo que o desenvolvimento verifica-se no sentido do 
internacionalismo, mas o ponto de partida é ‘nacional’, e é deste ponto de partida 
que se devem adotar as diretivas. Mas a perspectiva é internacional e não pode 
deixar de sê-lo. É preciso, portanto, estudar exatamente a combinação das forças 
nacionais que a classe internacional deverá dirigir e impulsionar segundo a pers-
pectiva e as diretivas internacionais. (Gramsci, 1976, p. 120). 

Outro elemento que se faz absolutamente necessário a ser considerado neste estudo é o 
denominado “Processo de Bolonha”, um acordo assinado em 19 de junho de 1999, na cida-
de de Bolonha, na Itália, pelos ministros responsáveis pelo ensino superior de 29 países 
europeus que desencadeou uma profunda alteração na estrutura universitária em toda a 
Europa. 

É visível, com efeito, uma reforma da educação superior à escala européia, sem 
precedentes, em que se destaca, em primeiro lugar, uma grande perda de protago-
nismo dos estados nacionais, a tal ponto que talvez se possa falar de uma espécie 
de “desnacionalização” da educação superior ou, de outro ponto de vista, de uma 
decisiva e definitiva “europeização” das universidades e outras escolas superiores, 
optando por políticas de liberalização e pela necessária harmonização para a emu-
lação e a competitividade, vencendo barreiras e fronteiras tradicionais. (Lima, 
Azevedo & Catani, 2008, p. 12) 

Os impactos do Processo de Bolonha nas universidades da ibero-américa estão sendo estu-
dados amplamente. 

Com os resultados deste estudo esperamos oferecer subsídios para o entendimento das po-
líticas públicas de avaliação e regulação no contexto da globalização, considerando as espe-
cificidades do Estado Brasileiro e Português. 

A educação superior consiste num tipo de formação acadêmico profissional de nível eleva-
do. Este divide-se, tradicionalmente em cursos de graduação e pós-graduação. Trata-se de 
uma 

construção sócio-histórica primordialmente européia, a instituição universitária 
configura- se como uma instância cultural multissecular, aparentemente objeto de 
generalização em termos organizacionais, evidenciando importantes elementos 
invariantes do ponto de vista morfológico e processual. No entanto, mesmo apenas 
à escala européia, e não obstante a história partilhada e a longa duração do seu 
processo de institucionalização, as universidades fixaram e mantiveram inúmeros 
elementos próprios, de natureza nacional ou regional, face a especificidades de or-
dem política, religiosa, cultural, econômica, das quais resultaram distintos "mode-
los" (por exemplo os modelos napoleônico e humboltdiano), diferentes relações 
com o Estado e a administração pública, estatutos jurídicos variados, projetos edu-
cativos e culturais, e ainda formas de organização dos estudos, consideravelmente 
plurais. (Lima, Azevedo, & Catani, 2008, p. 8) 

A partir do modelo europeu esta instituição foi implantada em todos os países do globo e 
foi sendo estruturada e reestruturada a partir das realidades locais. Mais recentemente, as 
instituições de educação superior passaram por um processo sistemático de reforma, fruto 
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do denominado “Processo de Bolonha”, um documento que desencadeou uma ampla e pro-
funda reestruturação do sistema de educação superior, inicialmente, na Europa. Tal docu-
mento teve como signatários 29 países da União Europeia (EU) e estabeleceu a diretriz 
para as políticas públicas educacionais com vistas a construir um “espaço Europeu de en-
sino superior” que resultou em influenciar arenas políticas em escala global. 

O Processo de Bolonha ficará para a história como um processo político fortemente 
governamentalizado em termos nacionais, no contexto de certos países, e exter-
namente sobredeterminado por agendas transnacionais. Voluntariamente, ne-
nhum governo nacional parece disposto a ficar de fora do processo, preferindo 
aderir, mesmo quando as consequências da criação de um sistema europeu alta-
mente competitivo e internacionalmente avaliado, curso a curso, instituição a ins-
tituição, país a país, venham provavelmente a produzir resultados dramáticos para 
alguns dos participantes como, aliás, exige uma lógica de emulação de tipo mer-
cantil, com a correspondente criação de mercados externos e internos. Em qual-
quer dos casos, as universidades e outras escolas superiores não só não lideram o 
processo de integração no sistema europeu, como nem sequer foram auscultadas 
acerca da sua vontade em participar. Daqui decorrem processos genericamente 
caracterizados pela pouca consulta, por insuficiente debate público e por pouca ou 
nula participação no processo de tomada de decisões. (Lima, Azevedo & Catani, 
2008, p. 13) 

Portugal “tem um sistema binário com 14 universidades públicas e 15 institutos politécni-
cos públicos. O sector privado tem 15 universidades e mais de 100 instituições especializa-
das de pequena dimensão”. (Gomes, 2009, p. 106) 

A reforma do sistema de educação superior em Portugal se deu como resultado direto do 
Acordo denominado “Estratégia de Lisboa”, segundo o Governo Português o “motor de 
transição da União Européia para uma sociedade e economia assentes no conhecimento, 
estando a educação e a formação no centro desta nova dinâmica e reconhecendo-se o seu 
papel na modernização e transformação da sociedade europeia” (Ministério, 2004, p. 5, 
apud Catani, 2007, p. 59) 

O sistema de educação superior deveria se tornar mais atrativo e competitivo. O foco esta-
va na comparabilidade das qualificações oferecidas pelas instituições de educação superior 
e na mobilidade dos estudantes e professores em toda a União Europeia. 

No Brasil, a reforma da educação superior se deu como resultado da Reforma da Gestão 
Pública, iniciado em 1995 com a criação do Ministério da Administração e Reforma do Es-
tado (MARE), com a publicação do “Plano Diretor da Reforma do Estado” e o envio ao 
Congresso Nacional da proposta de emenda à Constituição 173 que se transformaria na 
Emenda 19\98. 

Como sustentáculo teórico para a reforma, o Governo Federal passa a difundir um discurso 
que tem como escopo a defesa dos postulados que apontam para o fato do modelo de ad-
ministração do Estado adotado, até então, no Brasil ser o único responsável pela emergên-
cia da crise econômica em que se encontrava a nação. Tal crise se devia, sobretudo, a sua 
forte intervenção na economia e consideráveis gastos sociais. A partir de tais postulados, 
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apresentou-se como alternativa para superação da crise a alteração do modelo de gestão do 
Estado brasileiro. 

Segundo o discurso do Governo à época, o objetivo da Reforma da Gestão Pública era pos-
sibilitar a construção de um aparelho de Estado forte e eficiente. 

Tal processo 

compreendia três dimensões: a) uma institucional-legal, cujo intento foi a descen-
tralização da estrutura organizacional do aparelho do Estado por meio da institu-
cionalização de “novos” formatos organizacionais, como as agências executivas, 
regulatórias, e as organizações sociais; b) uma de gestão, definida pela maior auto-
nomia e a introdução de três novas formas de responsabilização dos gestores – a 
administração por resultados, a competição administrada por excelência, e o con-
trole social – em substituição parcial dos regulamentos rígidos, da supervisão e da 
auditoria, que caracterizam a administração burocrática; e c) uma dimensão ideo-
lógica que visava suprimir qualquer indício de crítica ao modelo de administração 
gerencial. (Bresser- Pereira, 1997, p. 76) 

O princípio sobre o qual se estruturou o processo de Reforma em 1995 é o de que o Estado 
devesse assumir tarefas que são exclusivas de Estado, que envolvem o emprego do poder 
ou que apliquem os recursos deste. Noutras palavras, Estado mínimo. 

As tarefas para além da formulação e controle das políticas públicas e da lei, a serem exe-
cutadas por secretarias ou departamentos do Estado, foram descentralizadas para agências 
executivas e agências reguladoras autônomas. 

Foram consolidados os postulados de que os serviços que deveriam ser oferecidos à popu-
lação, providos pelos recursos dos impostos, não deveriam ser realizados no âmbito da or-
ganização do Estado, por servidores públicos, e sim contratados com terceiros; também 
que os serviços sociais e científicos deveriam ser contratados com organizações públicas 
não estatais de serviço, as ‘organizações sociais’ e, mais recentemente, pelas empresas pri-
vadas. 

Definiu-se que a três formas gerenciais de controle (controle social, controle de resultados 
e competição administrada) deveriam ser aplicadas tanto às agências, quanto às organiza-
ções sociais. 

O processo acima descrito teve impactos diretos no campo da educação superior. 

Ao longo da década de 1990, desencadeou-se uma ampliação do espaço privado 
nas atividades diretamente ligadas à produção econômica e também no campo dos 
direitos sociais, conquistados pelas lutas históricas da classe trabalhadora, o que 
gerou um aprofundamento da mercantilização da educação, particularmente da 
educação superior. Essa ampliação foi realizada através de dois movimentos: a) a 
expansão das instituições privadas, através da liberalização dos “serviços educaci-
onais”; b) a privatização interna das universidades públicas, através das fundações 
de direito privado, das cobranças de taxas e mensalidades pelos cursos pagos e do 
estabelecimento de parcerias entre as universidades públicas e as empresas, redi-
recionando as atividades de ensino, pesquisa e extensão. (Lima, 2011, p. 87) 
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Pela análise, mesmo que preliminar dos documentos de políticas públicas para a educação 
superior no Brasil e em Portugal pode-se afirmar que a partir da década de 1990, os Go-
vernos nacionais seguiram as diretrizes presentes nos documentos do Banco Mundial. 
Dentre eles, destaco, a título de exemplo, “La enseñanza superior – las lecciones derivadas 
de la experiência”,  publicado em 1994. Neste são sugeridas as seguintes estratégias: a) di-
versificação das instituições de ensino superior e dos cursos; b) diversificação das fontes de 
financiamento das universidades públicas; e c) construção de um novo arcabouço político e 
jurídico que viabilizasse a implantação das diretrizes privatizantes da educação. (Banco 
Mundial, 1994) 

Neste viés podemos afirmar que a criação de ambas as agências, atende a demandas de 
uma “Agenda Globalmente Estruturada para a Educação”. (DALE, 1989) Um exemplo dis-
so é que a partir de meados da década de 1990, começou um processo que iria instituir a 
avaliação como política regulatória na educação superior em escala global. Tal política, no 
Brasil foi operacionalizada marcadamente através da Lei 10.861\2004, do Decreto 
5.773\2006 e da Portaria Normativa 40\2010, estes documentos legais normatizam os 
procedimentos de avaliação e regulação da educação superior brasileira, onde estes proce-
dimentos são de competência do Ministério da Educação (MEC) e do Instituto Nacional de 
Avaliação da Educação Superior “Anísio Teixeira” (INEP). 

No bojo do movimento de criação de agências de avaliação e regulação da educação supe-
rior, no Brasil, em agosto de 2012 é apresentado pela Presidente da República o PL 4.372 
que prevê a criação do Instituto Nacional de supervisão e Avaliação da Educação Superior 
(INSAES), uma autarquia federal com a função precípua de conduzir os processos de su-
pervisão, avaliação e acreditação das instituições públicas e privadas no Brasil. 

Já em Portugal, 

A avaliação dos cursos de licenciatura foi introduzida (...) em 1993 por iniciativa do 
Conselho de Reitores das Universidades (Públicas) Portuguesas, CRUP. Nas suas 
linhas gerais, seguiu-se o modelo Holandês inicial com as duas fases de elaboração 
de um relatório de autoavaliação seguida da visita da comissão externa que elabora 
o seu relatório de avaliação. Depois de implementado nas universidades membros 
do CRUP, este modelo foi assumido na legislação nacional e passou a ser aplicado 
nos outros subsectores, institutos politécnicos públicos, universidades privadas e 
institutos politécnicos privados. Foi já neste quadro legal que funcionou em 2000-
2005 o segundo ciclo de avaliação das universidades públicas (e primeiro nos ou-
tros sub-sectores). O objectivo deste sistema de avaliação é o de contribuir para a 
melhoria dos cursos sem efeitos directos no financiamento. A qualidade dos relató-
rios finais foi algo heterogénea com casos onde a diversidade institucional era bem 
transparente mas outros onde não era fácil tirar quaisquer conclusões sobre as di-
ferenças de qualidade. A sociedade esperava mais e os governos sucessivos foram 
pedindo aos avaliadores mais do que o modelo permitia. Uma das dificuldades de 
base é que as quatro agências responsáveis pelo processo eram de facto entidades 
representativas das instituições. A outra dificuldade estava no conflito nunca re-
solvido entre uma avaliação para a melhoria e uma avaliação para a prestação de 
contas. O processo foi interrompido em finais de 2005 com o anúncio de que seri-
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am criados novos instrumentos legais. O governo pediu à ENQA (rede europeia de 
agências de qualidade) uma avaliação que terminou em finais de 2006 e foi apre-
sentado em Março de 2007 o projecto de lei que deverá seguir a tramitação legisla-
tiva. (Gomes, 2009, p. 114) 

A Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES) foi criada em 2007 “com 
o objetivo de se ter uma dinâmica mais completa da realidade da educação superior em 
Portugal, incluindo processos de acreditação de cursos”. (Verihe & Freitas, 2012, p. 21) 

O modelo adotado em Portugal de avaliação da educação superior é marcado por três eta-
pas/ciclos bem distintos. 

De acordo com Verihne e Freitas (2010), 

a primeira experiência surgiu de bases universitárias (...) o segundo ciclo foi coor-
denado durante todo o tempo de vigência pelo Conselho Nacional de Avaliação do 
Ensino Superior (CNAVES). Inicia-se um terceiro ciclo de avaliação em Portugal 
(2007 até os dias atuais) com a criação de uma Agência de Avaliação e Acreditação 
da Educação Superior, vinculada à ENQA, com o objetivo de se ter uma dinâmica 
mais completa da realidade da educação superior em Portugal, incluindo processos 
de avaliação e acreditação de cursos. Tudo isso com vistas a serem tomadas deci-
sões concretas pelos órgãos de regulação em relação à qualidade dos cursos oferta-
dos. (p. 21)  

As arenas políticas no Congresso brasileiro e português onde os projetos de Lei tramitaram 
será o foco deste trabalho de pesquisa com bases no Método Comparado. 

O princípio da comparação é a questão do outro, o reconhecimento do outro e de si 
mesmo através do outro. A comparação é um processo de perceber diferenças e as 
semelhanças e de assumir valores nesta relação de reconhecimento de si próprio e 
do outro. Trata-se de compreender o outro a partir dele próprio e, por exclusão, 
reconhecer- se na diferença. (Franco, 2000, p. 199) 

Esta será a perspectiva sobre a qual este estudo será realizado, o reconhecimento do outro 
para a compreensão de si mesmo. 

A matriz teórica que direcionará a análise dos dados valorizará muito as contribuições de 
Antonio Gramsci, mais especificamente as categorias: Hegemonia, Estado Ampliado e Cor-
relação de Força. Pretende-se, por isso, realizar uma análise de política com forte influên-
cia gramsciana, ainda que não deixando de analisar e convocar criticamente outras contri-
buições que forem julgadas oportunas. Esperamos contribuir com os estudos neste campo, 
ancorados numa epistemologia ainda pouco utilizada, sobretudo se tivermos em conside-
ração as pesquisas que realizamos nos bancos de dados da Coordenação de Aperfeiçoa-
mento de Pessoal de Nível Superior (Capes) e Programa SciELO. 

O objetivo geral é analisar o processo da política que levou à criação de agências nacionais 
de regulação da educação superior no Brasil e Portugal com o propósito de tentar mapear a 
correlação de forças e interesses que sua implementação mobiliza em cada um dos países. 

Para a análise dos dados da pesquisa entendemos a regulação e avaliação como interde-
pendentes, embora autônomas em suas funções. Uma vez que a política analisada aqui é a 
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regulatória, a relação avaliação/regulação será estreita, haja vista a natureza dos resultados 
da mesma. 

Para procedermos ao tratamento dos dados coletados decidimos pelo modelo tridimensio-
nal de Análise Crítica do Discurso (ACD) elaborado por Fairclough (1989). Decidimos pela 
ACD fundamentalmente pela forma como a relação entre o texto, a prática discursiva e a 
prática social são compreendidos. A análise de dados a partir desta proposta favorece a 
compreensão das práticas linguístico-discursivas numa perspectiva ampla, desvelando o 
quão estão imbricadas com as estruturas sociopolíticas mais abrangentes, de poder e domi-
nação. Para Fairclough (1992, p. 22) "qualquer evento discursivo (isto é, qualquer exemplo 
de discurso) é considerado simultaneamente um texto, um exemplo de prática discursiva e 
um exemplo de prática social". No seu modelo tridimensional a na análise é realizada em 
três etapas: texto, prática discursiva e prática social. Nessa tríade é possível desvelar o con-
teúdo do texto, as formas de produção, consumo e distribuição do texto e a relação deste 
com elementos ideológicos e hegemônicos em cada período histórico. Entendemos que 
este modelo de análise oferecerá elementos suficientes para compreendermos em que me-
dida os interesses políticos, educacionais e outros interferiram no desenho e formulação 
das políticas públicas (public policys) que levaram à criação das agências nacionais de regu-
lação no Brasil e em Portugal. 

Com os resultados desta pesquisa, esperamos contribuir com as discussões acerca da análi-
se da política de avaliação e regulação para a educação superior. 
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Culturas de qualidade na Universidade do Porto 
Dois Estudos-de-Caso  

Daniela Gomes  1

1 Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto 

Não sendo o tema da qualidade das instituições uma preocupação nova, a sua importância 
na Área Europeia do Ensino Superior e nas suas instituições tem vindo, desde a implemen-
tação do Processo de Bolonha, a merecer atenção redobrada, sobretudo face à necessidade 
de prestação de contas num contexto cada vez mais enformado pelas lógicas do mercado. 
Por outro lado, reconhecendo uma tensão entre a autonomia institucional e a “necessida-
de” de desenvolver um sistema interno de garantia de qualidade, mais ou menos formali-
zado, que responda a demandas externas, e assumindo que a forma como as instituições e 
os seus atores institucionais se posicionam perante diferentes matérias sobre a qualidade 
nos ajuda a compreender como é que as mudanças nos pressupostos da qualidade do ensi-
no superior estão a ser institucionalizadas na vida das instituições, surgiu como pertinente 
compreender quais as características dos tipo-ideais de culturas de qualidade emergem nos 
contextos institucionais.  

Para isso, sustentámo-nos no quadro teórico-conceptual da Teoria Cultural, fundada a par-
tir da visão da cultura Raymond Williams, que acreditava que esta dependia de diferentes 
“Ways of life”, ou modos significativos de vida. Estes “ways of life”, mais tarde complemen-
tados com um esquema de dimensões de grupo e de regulação, proposto por Mary Dou-
glas, caracterizam-se pelo grau de liberdade de que cada ator dispõe, por um lado, para 
operar individualmente e, por outro, para controlar o seu próprio contexto social. São estes 
“ways of life” que estão na origem dos diferentes tipos-ideais de culturas de qualidade pro-
postos em 2008 por Lee Harvey e Bjørn Stensaker. Assim, temos as culturas de qualidade 
responsiva, regenerativa, reativa e reprodutiva (ver quadro “A Teoria Cultural e as culturas 
de qualidade”).  

Para procurarmos compreender como é que as mudanças nos pressupostos da qualidade 
do ensino superior estão a ser institucionalizadas, levantámos então a nossa questão de in-
vestigação: como é que as questões sobre a qualidade são percecionadas pelos atores insti-
tucionais da U.Porto?  

Propusemo-nos, portanto, identificar os tipos-ideais de culturas de qualidade na Universi-
dade, através de estudos de caso e, concretamente, de acordo com Robert Yin, os de “mul-
tiple-case embedded design”. Para concretizar estes estudos de caso, recorremos a pesqui-
sa bibliográfica, a análise documental, a entrevistas, a análise de conteúdo e interpretação 

 Dissertação de mestrado em Ciências da Educação, à FPCEUP em dezembro de 2016, sob orientação do Professor Dou1 -
tor António Magalhães e da Doutora Amélia Veiga.
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e elaboração de resultados com recurso aos tipos- ideais de cultura de qualidade enqua-
drados pela Teoria Cultural.  

Esta investigação permitiu-nos concluir que:  

- O estabelecimento de estratégias endógenas para a qualidade alinhadas com a aspiração 
dos membros parece ser uma preocupação transversal a todos os atores institucionais 
entrevistados, sendo evidentes muitos elementos da cultura de qualidade regenerativa;  

- Por outro lado, a conjuntura atual do ensino superior é indissociável da necessidade de 
dar resposta aos requisitos externos, para o que têm também algum peso elementos da 
cultura de qualidade reativa;  

- A existência de estruturas específicas para a qualidade pode influenciar as perceções dos 
atores institucionais:  

• quando estas existem, os atores alinham-se com elementos de culturas de quali-
dade alicerçadas numa forte coesão de grupo (responsiva e regenerativa);  

• quando não existem, com elementos de culturas de qualidade fundadas em di-
mensão de grupo fraca (reativa e reprodutiva), ainda que desejem um envolvi-
mento mais comprometido e endógeno da comunidade académica com a quali-
dade (e, portanto, característico da cultura de qualidade regenerativa);  

- Apesar da predominância dos elementos de cultura de qualidade regenerativa, foram 
identificados na análise elementos de todos os tipos-ideais, dependendo da forma como 
percecionam a importância de determinadas matérias para a qualidade;  

- Concluímos também que a predominância dos elementos da cultura de qualidade rege-
nerativa matizada por outras culturas dos entrevistados é concordante com o tipo-ideal 
promovido pelo Manual de Gestão da Qualidade da U.Porto, também ele matizado, ain-
da que nalguns aspetos se tenha aferido que as culturas promovidas no manual não se 
refletem diretamente nas perceções ou ações identificadas pelos entrevistados;  

- Apesar da inevitabilidade da cultura de qualidade reativa no contexto institucional da 
U.Porto, o eventual reforço de mecanismos que fortaleçam a coesão interna com um si-
multâneo decréscimo de regulação poderá facilitar uma maior credibilização interna e 
externa das questões da qualidade, alinhando-se assim com a cultura de qualidade rege-
nerativa.  

Não podemos deixar de fechar as conclusões sem referirmos o quadro “Cirles in a Circle” 
de Wassily Kandinsky, não só pela personificação do contexto que este permite (a Univer-
sidade no grande círculo e as suas Faculdades nos círculos interiores, sendo que as cores 
poderiam perfeitamente representar as culturas de qualidade e as faixas que atravessam o 
círculo as entidades externas...), mas acima de tudo porque a própria interpretação do au-
tor, que descreveu o quadro numa carta a uma outra artista, vai de alguma forma de en-
contro à ideia central que fica desta investigação: de que a Universidade deve ser, ideal-

!96 !



mente, uma forma única de Faculdades e culturas de qualidade concêntricas e excêntricas, 
em equilíbrio. 

PPT  
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Auditoria de Responsabilidade Social Universitária 
O foco no papel dos estudantes 

Márcia Coelho1 e Isabel Menezes1  

1 Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto

Resumo:  A preocupação das instituições de ensino superior (IES) com o que está para além 
do que podemos entender como sendo o seu papel clássico, de ensino e investigação, tem raí-
zes cimentadas no passado e com uma longa tradição, sendo este papel designado como “ter-
ceira missão” da Universidade, terceiro papel, entre muitos outros. Apesar de frequentemen-
te assumido como um fenómeno recente (Larrán, López, & Márquez, 2011), apesar de Chase 
(1923) já se referir a esta dimensão quando discutia o papel das universidades públicas en-
quanto espaços de formação de “public-minded alumni” (p. 520). 

A ênfase na responsabilidade social universitária tem estado presente na reflexão acerca da 
‘terceira missão’ das IES (Zomer & Benneworth, 2011) e da discussão em torno da ‘dimensão 
social’, sendo vista como parte integrante da natureza do ensino superior e da noção de ‘uni-
versidade’ (Muijen, 2004). A UNESCO (1998), na “Declaração mundial para o ensino superi-
or no seculo XXI”, afirmou a importância da RSU face à complexidade e aos desafios do 
mundo atual e a ISO26000 – Guidance Standard on Social Responsibility (2010) represen-
tou um consenso para o desenvolvimento sustentável, tendo em conta o impacto local e glo-
bal de cada instituição. No contexto europeu pós-Bolonha, atribuiu-se especial ênfase à res-
ponsabilidade das IES para proporcionarem oportunidades iguais para todo/as acederem, 
progredirem e atingirem o ensino superior, apesar das suas diferentes origens culturais e so-
ciais (London Communiqué, 2007), e para se envolverem em projetos que promovam a parti-
cipação democrática (Simons & Masschelein, 2009). Contudo, as IES ainda estão longe de ter 
atingido estes objetivos (EACEA/Eurydice, 2011). 

O duplo enfoque, por um lado em pensar as suas práticas internas (por exemplo, a promoção 
do acesso e progressão de estudantes maduros ou com origem imigrante), e por outro na sua 
interação com a comunidade envolvente (por exemplo, através da disponibilização de servi-
ços), justifica o potencial que o envolvimento de estudantes nesta área pode ter na sua capa-
citação académica, cívica e profissional, em especial no contexto de um espaço europeu cres-
centemente diverso. 

Com base na necessidade de orientar os esforços de intervenção neste domínio e na impor-
tância de envolver estudantes, funcionários e professores universitários como agentes ativos 
em suas universidades, foi criado o projeto Erasmus+, ESSA – Certificado em Auditoria de 
Responsabilidade Social Universitária, desenvolvido em parceria com três universidades eu-
ropeias: Universidade de Edimburgo, Universidade Tecnológica de Kaunas e a Universidade 
do Porto, juntamente com suas respetivas associações de estudantes e com a União Europeia 
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de Estudantes (ESU) e a União Nacional de Estudantes do Reino Unido, o parceiro coorde-
nador do projeto. 

Os principais objetivos do projeto são oferecer e desenvolver: uma formação de facilitador de 
responsabilidade social universitária ao staff da universidade e uma formação em auditoria 
de responsabilidade social universitária para os estudantes com base na aprendizagem expe-
riencial, coerente e replicável em diversos contextos. 

A formação em auditoria proposta pelo projeto ESSA visa capacitar os estudantes como agen-
tes críticos de responsabilidade social de forma a facilitar uma redistribuição fundamental 
dos direitos (Frazer, 1998) nas IES da Europa, além de melhorar e aprimorar a própria expe-
riência do estudante. 

Esta comunicação apresenta uma visão geral sobre os dados iniciais apresentados pelo proje-
to ESSA, em relação à formação de facilitadores e impacto da participação na formação e na 
primeira auditoria por parte dos estudantes.  
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Autonomia na aprendizagem, desempenho académico e carga de traba-
lho de estudantes de Engenharia 

Marina Duarte1 

1 Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto 

Objetivos: Produzir conhecimento sobre a influência recíproca da autonomia na aprendizagem e 
da carga de trabalho do estudante e do seu contributo para o desempenho académico.  

Quadro referencial: Com o Processo de Bolonha e a criação da Área Europeia de Ensino Superi-
or, pretende-se que as qualificações se tornem mais flexíveis, mais adequadas ao exercício de uma 
profissão e que sejam promotoras de uma melhoria constante dos recursos humanos através da 
aprendizagem ao longo da vida. Neste contexto, a autonomia do aprendente parece ser uma com-
petência chave a desenvolver não só em ambientes formais de aprendizagem, mas também em am-
bientes profissionais. Contudo, o ajustamento das cargas de trabalho dos estudantes pode penalizar 
abordagens mais estratégicas e eficientes e o desenvolvimento de competências de autonomia dos 
aprendentes, não havendo evidências que a carga de trabalho, por si só, se relaciona positivamente 
com o desempenho académico.  

Procedimentos metodológicos: A amostra do estudo tem 425 participantes que são estudantes 
do curso de licenciatura em engenharia mecânica (1o ciclo; 1o ano, 2o ano e 3o ano; horários diur-
no e pós-laboral de frequência das aulas). Foram usados questionários para recolher dados sobre a 
autonomia do aprendente, a carga de trabalho e o desempenho escolar, nomeadamente o questio-
nário sociodemográfico e escolar (QSE) e o questionário da carga de trabalho (QCT). Como indica-
dor da autonomia do aprendente usou-se a autodireção na aprendizagem, medida com a escala 
“Personal Responsability Orientation to Self-Direction in Learning Scale” (PRO-SDLS). A escala foi 
traduzida e adaptada para português e a sua validade foi verificada usando a análise fatorial explo-
ratória e a análise fatorial confirmatória. A fidelidade foi avaliada através da sua consistência inter-
na (alfa de Cronbach). Para avaliar as relações entre a autodireção na aprendizagem, carga de tra-
balho total do estudante e desempenho académico analisou-se: a intensidade e a direção da associ-
ação de tipo linear (coeficiente r e Pearson); o valor preditivo da autodireção na aprendizagem e da 
carga de trabalho na nota de curso (regressão linear múltipla). 

Resultados: Há uma correlação positiva moderada estatisticamente significativa entre a nota de 
curso (indicador do desempenho académico) e a autodireção na aprendizagem, sendo a maior cor-
relação (positiva) estatisticamente significativa encontrada a que existe entre a nota de curso e a 
dimensão controlo da autonomia do aprendente. A carga de trabalho autónomo tem uma correla-
ção positiva fraca estatisticamente significativa com a autodireção na aprendizagem. Existe um 
efeito preditor direto positivo estatisticamente significativo da autodireção na aprendizagem e um 
efeito preditor direto negativo estatisticamente significativo do ano curricular na nota de curso. A 
carga de trabalho total não tem nenhum efeito preditor direto ou indireto na nota de curso.  
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Conclusões: Foi possível comprovar que a autonomia na aprendizagem tem uma influência posi-
tiva no desempenho académico, principalmente através das competências de auto-organização, 
planificação e gestão do tempo, e que esta influência tem um efeito preditor na nota de curso. São 
os estudantes que gastam mais horas em trabalho autónomo que têm a maior autonomia, e vice-
versa, evidenciando que o desenvolvimento destas competências são essenciais para a concretiza-
ção da aprendizagem centrada no estudante, como preconizada pelo Processo de Bolonha.  
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A qualidade no processo de ensino e aprendizagem nos cursos de enge-
nharia da Universidade de Aveiro (UA) 
Perceções de diretores, docentes e estudantes do 1º ano de licenciatura 

Carla Ferreira1 

1 Laboratório de Supervisão e Avaliação (Lab_SuA) do CIDTFF, Departamento de Educação e Psicologia, Universidade de Aveiro 

Resumo: Em Portugal, estudos revelam que a taxa de insucesso escolar na área das enge-
nharias é muito elevada, traduzindo-se em baixos resultados, anulação de matrícula, mudan-
ça de curso, unidades curriculares por concluir, absentismo, insucesso e abandono. Parale-
lamente, vários autores apontam o ensino como tradicional, rotineiro, fortemente expositivo 
e alinhado na aquisição de competências técnicas inerentes à profissão. Outros apontam o 
(in)sucesso académico como o resultado de uma dinâmica de fatores do domínio pessoal, 
contextual e institucional (Alarcão, 2000; Lencastre, Lemos, Guerra, & Pereira, 2000; Rosá-
rio et al., 2000; Taveira, 2000; Almeida, 2002; Soares, 2003; Almeida, 2007; e Vasconcelos, 
Almeida, & Monteiro, 2009). Por sua vez, o Relatório da OCDE (2007) acrescenta que o 
abandono pode não ser totalmente imputado ao estudante mas sim à ineficácia do sistema de 
ensino em corresponder às expectativas e necessidades dos estudantes.  

Este estudo tem como objetivo principal perceber de que forma é que os docentes, os estu-
dantes e os diretores de departamento/escola percecionam a qualidade do processo de ensino 
e aprendizagem nos seus cursos de engenharia, identificando ‘Pontos Fortes’ e ‘Pontos Fra-
cos’ por um lado e, por outro, identificar as medidas e/ou estratégias que estão a ser imple-
mentadas pelos diretores no sentido de potenciar a qualidade e/ou minimizar/eliminar pro-
cedimentos menos positivos. Esta investigação assenta numa metodologia de estudo de caso, 
cujo objeto é a qualidade do ensino e aprendizagem dos cursos da área das engenharias da 
UA numa amostra de cinco unidades curriculares do primeiro ano (licenciatura). Os dados de 
cariz quantitativo emergem dos inquéritos pedagógicos enquanto os de cariz qualitativo 
emergem dos relatórios de discentes e de docentes, instrumentos de recolha de dados do Sis-
tema de Garantia da Qualidade do Processo de Ensino e Aprendizagem da UA e das entrevis-
tas realizadas aos diretores de Escola e Departamentos.  

Os dados revelam que tanto docentes como discentes tendem a sobrevalorizar fatores intrín-
secos aos perfis de docência e de estudante como ‘Pontos Fortes’. Os docentes destacam as 
suas competências, nomeadamente, científicas, interpessoais, pedagógicas e profissionais. 
Por sua vez, os discentes apontam o seu próprio interesse e motivação. Contudo, os estudan-
tes reconhecem como ‘Pontos Fracos’, a ‘pontualidade e assiduidade’ (estudantes), ‘o n.o de 
vezes que recorre ao(s) docente(s) fora das horas de contato/sessões presenciais’ (estudantes) 
e o ‘suporte, feedback e disponibilidade’ (docentes). Naturalmente, os diretores tendem a 
destacar como ‘Pontos Fortes’ o papel da ‘gestão educacional’ ao nível das parcerias, em espe-
cial com a indústria e o que consideram ser ‘ambientes de investigação’ (estágios, os projetos, 
os centros de investigação), apoiados pelos ‘recursos físicos e materiais’ (instalações, labora-
tórios, equipamentos, software). Paralelamente associam a estas, a qualidade do ‘ensino, 
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aprendizagem e avaliação’, especialmente como exemplos de estratégias de ensino e promo-
ção da autonomia e motivação do estudante. Em contrapartida, apontam a falta de hábitos de 
estudo, de interesse e motivação do estudante como constrangimentos bem como o perfil de 
docência, inclusive o perfil pessoal do docente (modo de ser ou estar na vida e na docência).  

Este estudo mostra que a qualidade do processo de ensino e aprendizagem é entendida pela 
qualidade do Ser, ou seja, ser bom profissional é sinónimo de ser bom professor, pelo tempo 
que os docentes consagram aos estudantes e como marketing aliciante de atuais e futuros 
stakeholders. De facto, é importante repensar o ensino e a aprendizagem como um processo 
ativo que envolve mais do que ser bom profissional. Este estudo pretende contribuir para 
(re)pensar o ensino centrado no estudante no ES bem como as estratégias de ensino subja-
centes, entendidas como sinónimo de recursos físicos e materiais, de parcerias e captação de 
financiamento.  
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Metodologias Ativas e os Avanços e Desafios na Prática Pedagógica Do-
cente e na Aprendizagem de Graduandos de uma Universidade Comuni-
tária Catarinense 

Robinalva Borges Ferreira1  

1 Universidade do Extremo Sul Catarinense/Criciúma (UNESC); Pontifícia Universidade Católica do Rio Grande do Sul e Universi-
dade de Lisboa (Doutoramento sanduíche) | robinalva.ferreira@acad.pucrs.br 

Resumo: A formação continuada é inerente a profissionalização do docente universitário e 
ocorre a partir das necessidades dos docentes e dos resultados da avaliação institucional. Um 
dos apontamentos foi a dificuldade acerca dos procedimentos didáticos utilizados, o que ori-
entou a decisão institucional de capacitar docentes, de uma Universidade Comunitária‑  Cata2 -
rinense, acerca das metodologias ativas.  

Nesse sentido, este estudo teve como objetivo analisar os avanços e desafios na prática peda-
gógica docente e na aprendizagem de graduandos após a utilização de metodologias ativas, na 
percepção de docentes.  

Qualidade e inovação são princípios da educação superior e da formação do profissional para 
atuar nessa sociedade em constante mudança.  

Morosini (2009) chama a atenção de que o conceito de qualidade é polissêmico, depende a 
quem é dirigida e por quem é definida, e Cerdeira (2008) de que os diplomados tem dificul-
dade na obtenção do primeiro emprego.  

Os pressupostos da inovação na educação são: ruptura na forma de ensinar e aprender, ges-
tão participativa, re-configurações dos saberes, reorganização da relação teoria/prática e 
perspectiva orgânica no processo de concepção, desenvolvimento e avaliação da experiência 
desenvolvida. (Cunha cit. in Morosini, 2006). 

A metodologia ativa de aprendizagem fará parte da inovação na universidade realinhando: 
projeto pedagógico, currículo, avaliação, tempos e espaços,  tecnologia. Utiliza problemas e 
situações reais da profissão, possibilita uma diversidade de atividades e leituras, nas quais o 
aluno é ativo e o professor orientador, com uma organização didático pedagógica, aulas rotei-
rizadas, alcance dos objetivos propostos e desenvolvimento intelectual, emocional, pessoal e 
comunicacional dos estudantes. (Morán, 2015). 

A coleta de dados foi realizada por meio do questionário com quatro professoras interlocuto-
ras, de uma Universidade Comunitária Catarinense, que participaram de formação continua-

#  As Instituições Comunitárias de Educação Superior são organizações da sociedade civil brasileira que possuem, cumu2 -
lativamente, as seguintes características: I- estão constituídas na forma de associação ou fundação, com personalidade 
jurídica de direito privado, inclusive as instituídas pelo poder público; II- patrimônio pertencente a entidades da socie-
dade civil e/ou poder público; III- sem fins lucrativos [...]; IV- transparência administrativa [...]; V- destinação do pa-
trimônio, em caso de extinção, a uma instituição pública ou congênere. (Art. 1º Lei nº 12.881, de 12 de novembro de 
2013).

!108 !



da referente as metodologias ativas e utilizaram o Laboratório de Metodologias Inovadoras 
de 2014 a 2016. A abordagem qualitativa remeteu a utilização da Análise Textual Discursiva 
para analisar os dados. 

Os resultados apontaram muitos avanços na prática pedagógica e na aprendizagem dos estu-
dantes: 

Para o docente: Planejamento e organização da aula, objetivos definidos, ampliação 
de conteúdos, elaboração das questões problema, justificação do uso das metodologi-
as, avaliação mais operatória, satisfação na aula e domínio de novas tecnologias. 

Para a aula universitária: Mais: atrativa, feedbacks aos estudantes, aprendizagem. 
Menos: aula expositiva. Melhoria: nas relações pessoais e na relação teoria/prática/
mercado trabalho. 

Para o discente: Desenvolve: habilidade de trabalhar em equipe, processos mentais 
mais complexos, argumentação, liderança. Mais: interesse, motivação, integração, 
engajamento com a turma, aprendizagem significativa, construção do conhecimento, 
protagonismo, autonomia. 

Os desafios sinalizados também são muitos: 

Quanto aos docentes: Tempo para: preparar as aulas e cumprimento da ementa. Fal-
ta: condições de trabalho, horas para planejamento, domínio da metodologia. Dificul-
dade para: elaborar as questões problema, selecionar textos de referência, avaliação 
individual nos trabalhos em grupo. Resistência de colegas professores, por alterar sua 
zona de conforto. 

Quanto aos discentes: Apresentam: cultura da aula expositiva e de sujeito passivo, 
tendência de receber conteúdo pronto, apatia. Dificuldade de: realizar atividades pré-
aula, concentração, protagonizar o processo, trabalhar em equipe, refletir, interpretar, 
analisar, sintetizar e escrever.  

Por fim, percebo que o objetivo do estudo foi atingido, identificando que muitos avanços 
ocorreram no ensino e na aprendizagem, inúmeros desafios foram apontados e precisam ser 
vencidos e que quatro aspectos merecem destaque: domínio das metodologias ativas pelo do-
cente, melhoria do planejamento/organização das aulas, melhoria das condições de trabalho 
docente e mudança de cultura do estudante.  

Percebo também, a necessidade de continuar aprofundando a temática acerca das metodolo-
gias ativas no ensino superior. 

Palavras-chave: Metodologias ativas; ensino superior; prática pedagógica; graduandos; 
aprendizagem. 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Autoridade Docente e Respeito Mútuo no contexto de mudanças no En-
sino Superior 

Estudo comparativo Brasil e Portugal 

Adriana Dias de Oliveira1 
1 Universidade de Évora; PUC-SP, Brasil 

Resumo:  Objetivo principal desta comunicação é apresentar e discutir os resultados de um 
estudo comparativo sobre a autoridade docente junto a professores e alunos do ensino supe-
rior de duas universidades públicas, São Paulo-Brasil e Évora-Portugal, no qual a compreen-
são da autoridade docente aparece de modo ambíguo, ora como constitutiva do ato educativo, 
por meio das limitações que os princípios de vivência coletiva impõem, ora como manifesta-
ção destrutivas que inibe o processo de ensino-aprendizagem. 

Para melhor clarear o conceito de autoridade, foi realizada a pesquisa bibliográfica com auto-
res das Ciências Sociais, principalmente o pensamento teórico de Hannah Arendt, mas tam-
bém, Sennett (2001), Renaut (2005), bem como recorrendo-se a outras áreas do conheci-
mento, como Psicologia e Educação, de modo a garantir a abordagem interdisciplinar que a 
temática exige. 

A pesquisa empírica foi realizada no Instituto Federal de São Paulo-Brasil e na Universidade 
de Évora-Portugal, durante o período de junho de 2016 a junho 2017, com professores e alu-
nos do 1o ano da licenciatura dos cursos de Geografia e Sociologia, respectivamente. Utilizou-
se como procedimentos metodológicos deste estudo de caso, a observação participativa, en-
trevistas sem-estruturadas e aplicação de cenários pedagógicos, obtendo desta forma um 
olhar multifacetado pelo fenômeno estudado. 

Os resultados preliminares mostram uma das muitas possíveis análises das representações 
dos professores e alunos sobre a autoridade docente, apontando semelhanças e diferenças 
entre as percepções entre os sujeitos da pesquisa, bem como entre as universidades analisa-
das. Todavia, a que se ressaltar que em ambos os casos a autoridade e o respeito surgem 
como 

elementos cruciais para compreender os desafios e limites do Ensino Superior na atualidade. 
Portanto, acreditamos que este trabalho pode contribuir para uma melhor compreensão do 
lugar que a autoridade docente ocupa ou não interior da universidade, clareando os desafios 
que a complexidade da realidade do Ensino Superior contemporâneo nos impõe, bem como 
as especificidades de cada lugar analisado. 

Palavras-chave: autoridade docente; respeito mútuo; ensino superior 
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Trabalho docente no ensino superior em investigação 

Para uma análise das identidades

Carolina Santos1, Fátima Pereira1 e Amélia Lopes1 

1 CIIE, Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do Porto 

Resumo: Numa sociedade do conhecimento, as universidades precisam responder a novos 
desafios e maiores exigências relacionados, em grande parte, a uma lógica de mercado (Ma-
galhães, 2011). Como consequências, observam-se transformações no modo de produção de 
conhecimento, cada vez mais voltados a uma lógica de eficiência, eficácia e economia em que 
são consideradas a aplicabilidade do conhecimento e a sua utilidade (Gibbons et al.). As uni-
versidades tornam-se, assim, mais utilitárias e vocacionais (Wheelahan, 2011). Consequen-
temente, ao professor da universidade são exigidas respostas aos novos desafios impostos. É 
preciso, assim, reconfigurar o trabalho docente dentro de uma lógica de competitividade 
(Whitchurch, 2008) e de curto-prazismo (Beck & Young, 2008). Na dimensão pedagógica, 
por exemplo, é preciso considerar o empreendedorismo e a formação de competências rele-
vantes para a economia (Robertson, 2010). No quotidiano, há o aumento de tarefas adminis-
trativas (Musselin, 2007) e a intensificação do trabalho emerge como o cenário da docência 
no Ensino Superior. O trabalho do professor universitário, portanto, sofre alterações, poden-
do transformar, também, as identidades académicas.  

Dentro deste cenário, o presente estudo objetiva discutir a (re)construção da identidade aca-
démica neste período de constantes mudanças no Ensino Superior. A investigação pretende 
debater os efeitos dessas mudanças no trabalho do professor da universidade, no seu desen-
volvimento profissional e na sua identidade, focando, especialmente, a trajetória de vida des-
ses professores. Reconhecemos que a identidade profissional sofre influência de inúmeros 
fatores, como o conhecimento profissional, a formação inicial, a instituição de trabalho, o re-
conhecimento social da profissão, entre outros, e que é (re)construída constantemente (Du-
bar, 1997). Considerando que a instituição e o contexto no qual o trabalho académico é de-
senvolvido, também, pode influenciar essa (re)construção de identidade, a investigação con-
figura-se como estudo multicasos (Cohen, Manion, & Morrison, 2007), envolvendo Brasil e 
Portugal. Foram realizadas entrevistas de tipo biográfico (Clandinin & Connelly, 1990) com 
23 professores de duas universidades públicas: 13 professores de uma universidade brasileira 
e 10 de uma portuguesa. As entrevistas foram transcritas e, em um primeiro momento, cada 
relato foi analisado de forma individual, numa análise horizontal. Em um segundo momento, 
o material foi submetido à análise de conteúdo numa análise transversal das entrevistas. 

É objetivo desta comunicação apresentar e discutir alguns resultados iniciais do processo de 
análise. Desses resultados, podemos destacar que a articulação entre ensino e investigação 
emerge como aspeto mais valorizado pelos professores. A intensificação do trabalho docente, 
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por meio de tarefas administrativas e burocráticas, que consomem tempo dos professores, 
contudo, faz com que haja pouco tempo para estreitar essa articulação. Desse modo, essa ar-
ticulação não é uma realidade atual, mas sim um desejo de que possa ser assim para melho-
rar tanto as atividades de ensino como as de investigação. As atividades de gestão são apon-
tadas como de segundo plano entre os professores, ainda que haja o entendimento de que a 
participação na gestão da universidade poderia garantir uma gestão democrática da universi-
dade. Também se pode incluir, como resultado inicial deste projeto, a importância das comu-
nidades científicas e dos pares para uma socialização da profissão e para a identidade acadé-
mica. A relação com os pares e o trabalho em rede representa uma luta contra um trabalho 
isolado. A relação educativa, mesmo com todas as mudanças e perdas que pode sofrer com a 
fragmentação do trabalho docente, afirma-se como uma preocupação contínua dos professo-
res; ainda, a transferência do conhecimento é uma dimensão muito valorizada como função 
da universidade em contribuir com o desenvolvimento da comunidade e da sociedade.  

Palavras-chave: Identidade académica; trabalho docente; ensino superior; narrativas  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Profissionalização docente na universidade 
Trajetória acadêmico-profissional de professores da Universidade Federal de Pernambuco

Dayliane Oliveira da Silva1, Tâmara Ellen da Silva Cunha2 e Kátia Maria da Cruz Ramos3 

1 Educação Infantil da Rede Privada de Ensino Brasileiro
2 Secretaria de Educação de Pernambuco  
3 Universidade Federal de Pernambuco  

Resumo: Desde as duas últimas décadas do século XX a temática da profissionalização docente vem 
ganhando espaço no debate educacional. Principalmente, entre outros, em decorrência de transforma-
ções sócio-econômico-tecnológicas que passaram a demandar reconfigurações nas relações profissio-
nais, sobretudo dos professores. Nesse quadro a docência, que até então tinha como componente privi-
legiado o domínio do campo disciplinar, começa a ser compreendida como uma profissão. E essa or-
dem de acontecimentos vem repercutindo no âmbito do Ensino Superior, nomeadamente em termos de 
uma valorização à certificação advinda da pós-graduação stricto sensu como elemento de profissiona-
lização docente para atuação nesse nível de ensino. Nessa perspectiva, tendo como suporte referenciais 
que compreendem o processo de profissionalização docente a partir da sociologia das profissões, o 
presente estudo tem como foco caracteres da trajetória acadêmico-profissional de professores da Uni-
versidade Federal de Pernambuco (UFPE). Para tanto, ancorado na perspectiva qualitativa o estudo 
congrega resultados de uma pesquisa documental junto a Plataforma Lattes (base de dados do Con-
selho Nacional de Desenvolvimento Científico e Tecnológico/CNPq), em que foram recolhidas in-
formações de professores em exercício de quatro dos doze centros acadêmicos da UFPE – perfazendo 
um total de 591 currículos considerados, dos quais foram analisados dados acerca da formação, da 
atividade profissional em geral e da experiência docente em particular. Os resultados evidenciam que 
a certificação advinda da pós-graduação stricto sensu vem assumindo uma centralidade na condição 
para a inserção bem como continuidade na docência. Embora a acumulação da atividade profissional 
no campo de atuação específico com a docência também venha caracterizando a trajetória da profissi-
onalização docente de professores da UFPE que atuam, principalmente, nos cursos de Direito, Enge-
nharia e Medicina. 

Palavras-chave: Docência universitária; profissionalização docente universitária; profissão docente  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Autoridade Docente e Respeito Mútuo no contexto de mudanças no En-
sino Superior 
Estudo comparativo Brasil e Portugal  

Adriana Dias de Oliveira1 

1Universidade de Évora-Portugal; PUC SP-Brasil . 

Resumo: O objetivo principal deste trabalho é apresentar e discutir os resultados de um estu-
do comparativo sobre a autoridade docente junto a professores e alunos do ensino superior 
de duas universidades públicas, São Paulo-Brasil e Évora-Portugal, no qual a compreensão da 
autoridade docente aparece de modo ambíguo, ora como constitutiva do ato educativo, por 
meio das limitações que os princípios de vivência coletiva impõem, ora como manifestação 
destrutivas que inibe o processo de ensino-aprendizagem. 

Para melhor clarear o conceito de autoridade, foi realizada a pesquisa bibliográfica com auto-
res das Ciências Sociais, principalmente o pensamento teórico de Hannah Arendt, mas tam-
bém recorrendo-se a outras áreas do conhecimento, como Psicologia e Educação, de modo a 
garantir a abordagem interdisciplinar que a temática exige. 

A pesquisa empírica foi realizada no Instituto Federal de São Paulo- Brasil e na Universidade 
de Évora-Portugal, durante o período de junho de 2016 a junho 2017, com professores e alu-
nos do 1o ano da licenciatura dos cursos de Geografia e Sociologia, respectivamente. Utilizou-
se como procedimentos metodológicos deste estudo de caso, a observação participativa, en-
trevistas sem-estruturadas e aplicação de cenários pedagógicos, obtendo desta forma um 
olhar multifacetado pelo fenômeno estudado. 

Os resultados preliminares mostram uma das muitas possíveis análises das representações 
dos professores e alunos sobre a autoridade docente, apontando semelhanças e diferenças 
entre as percepções entre os sujeitos da pesquisa, bem como entre as universidades analisa-
das. Todavia, a que se ressaltar que em ambos os casos a autoridade e o respeito surgem 
como elementos cruciais para compreender os desafios e limites do Ensino Superior na atua-
lidade. Portanto, acreditamos que este trabalho pode contribuir para uma melhor compreen-
são do lugar que a autoridade docente ocupa ou não interior da universidade, clareando os 
desafios que a complexidade da realidade do Ensino Superior contemporâneo nos impõe, 
bem como as especificidades de cada lugar analisado. 

Palavras-chave: Autoridade docente; respeito mútuo; ensino superior.  
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À luz dos pressupostos teóricos e da revisão bibliográfica que embasaram este estudo, 
apresentaremos a seguir a análise dos dados coletados na pesquisa empírica realizada com 
professores e alunos, na qual foram construídos quatro grupos de professores e quatro 
grupos de alunos, conforme o envolvimento destes com o processor educativo e a concep-
ção de autoridade docente e respeito mútuo nas relações educativas. 

Considerando com Forquin (1993), os dois eixos principais da educação, socialização e 
transmissão, e que embora distintos são complementares, procuramos explorar os sentidos 
que os professores lhes atribuíam, de modo a compreender como concebiam o processo 
educativo e respeito nas relações educativas. Como resultado, temos a formação de 4 gru-
pos de professores e quatro grupos de alunos, demonstrados em seguida .  3

1. A compreensão dos Professores sobre o processo educativo Professor Au-

toritário 

O primeiro grupo de professores analisado, caracteriza-se por enfatizar a transmissão de 
conteúdos aos alunos, em detrimento das relações humanas com os alunos. É um professor 
que planeja as aulas e procura estar atualizado. Neste sentido, valoriza o seu saber especia-
lizado e mantém uma relação hierárquica com os alunos, pois os considera como ‘tábua 
rasa’, simples depositários do seu conhecimento. 

“Os alunos vêm aqui para aprender e eu sei da minha área. Estudei, fiz pós. Então, 
seria bom se eles escutassem o que tenho pra dizer” (Professora Brasil).  

Neste sentido, a postura do Professor Autoritário frente aos alunos é de imposição de con-
teúdos. Não faz uma crítica ou questionamento destes e nem permite que os alunos o faça, 
pois, a participação em sala é mínima, já que intervenções e comentários realizados em 
classe muitas vezes são percebidos como indisciplina e enfrentamento a sua pessoa. 

“Estou cá para explicar e ensinar a resolver problemas. Não para ensinar bons mo-
dos” (Professor Portugal). 

No entanto, esta atitude quase de arrogância em relação aos alunos, como sendo ‘o deten-
tor do saber’, parece são surtir o efeito esperado pelo Professor Autoritário, já que muitas 
vezes seu jeito de explicar, sua fala, mas também gestos involuntários de desprezo ou im-
paciência dificultam o aprendizado. 

“A gente sabe que ele sabe, mas ninguém entende nada” (Aluna Brasil). “Pois, ele 
sabe, mas não está a transmitir” (Aluno Portugal) 

Pereira et al (2011) afirmam que alguns dos problemas da docência na contemporaneidade 
é a discrepância entre a formação docente pautada na construção de um aluno ideal e o 
aluno real encontrado na sala de aula, com suas demandas específicas e conjugadas com 
contexto social atual. Segundo os autores, esta situação expressa relações de poder que pri-

#  Seguindo diretrizes éticas da pesquisa acadêmica e de modo a garantir a confiabilidade e anonimato dos sujeitos da 3
pesquisa, estes serão aqui identificados apenas como professor/a e aluno/a e o país de origem. 
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vilegiam a padronização de condutas, tornando-as previsíveis e programáveis, fazendo-se 
dispensável e até indesejado uma formação reflexiva. 

Mas, por outro lado parece estar envolvido com o processo de ensino/ aprendizagem, pois 
não mede esforços para auxiliar os alunos que julga estarem interessados em aprender. 

“Muitos deles são fraquinhos, não entendem. Quando vejo isso e sei que é um alu-
no interessado, vou lá e explico de novo” (Professor Brasil). 

“Quero que aprendam. Pois. Se preciso, explico novamente” (Professora Portugal). 

Manter a ordem e a disciplina é para ele condição para o aprendizado, portanto, indispen-
sável, cabendo aos alunos estarem sentados e atentos no que ele está a ministrar. 

“Não suporto barulho quando estou a explicar” (Professora Portugal). “Se precisar, 
vou para o confronto mesmo” (Professor Brasil). 

Deste modo, podemos afirmar que o Professor Autoritário, embora comprometido com o 
ensinar, tem atitudes impositivas e inflexíveis que dificulta reconhecer as demandas destes 
e o próprio aprendizado. Os alunos, por sua vez, tem percepções ambíguas quanto ao Pro-
fessor Autoritário, pois, embora reconheçam a sua preocupação em transmitir conteúdos, 
consideram sua postura autoritária, sendo as percepções sobre o Professor Autoritário os-
cilando entre o respeito e o medo. 

“Tem hora que ele parece um general, sabe. Mas ele tem que entender que não é 
assim. A gente também quer falar, participar. E como não dá, a gente dispersa 
mesmo” (Aluna Brasil). 

Professor Burocrático  
O Professor Burocrático, como o Professor Autoritário, tem seu foco de atuação na disse-
minação de conteúdos e não nas relações educativas. No entanto, diferentemente daquele, 
este não parece estar envolvido no processo educativo, isto porque sua ação está restrita 
aos aspectos burocráticos de sua profissão. 

“Sei qual é minha função e a cumpro” (Professora Portugal). 
“Se eles estão atentos, eu não sei. Mas a matéria está aí [na lousa] (Professora Bra-
sil). 

Neste sentido, o Professor Burocrático executa à risca o conteúdo que planejou para aquela 
aula, em uma atitude inflexível. Escreve a matéria na lousa para registrar o que foi dado e 
evitar problemas na avaliação. E procura se ausentar sempre que a lei o permite, pois não 
tem compromisso nem com os alunos, nem com a universidade. 

Em relação as regras de boa convivência que permitiriam o desenvolvimento do processo 
educativo, parece que estas nem sempre são cumpridas tanto pelo professor quanto pelos 
alunos, já que a indisciplina é uma constante na classe. 

“Ele vem e faz a função dele. Parece que não vê os alunos. (Aluna Portugal). 
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Todavia, a que se considerar que a indisciplina pode ser concebida como uma demonstra-
ção das insatisfações dos alunos com a forma com que a aula está sendo realizada, podendo 
ela mesma, a indisciplina, acentuar-se ou não em determinadas ocasiões. 

Todavia, se a atitude do Professor Burocrático frente a esta situação é de apatia, tendo uma 
percepção majoritariamente pejorativa dos alunos, baseada, não apenas na desconfiança, 
como no caso do Professor Autoritário, mas na indiferença, este acaba por manter com os 
alunos pouca ou nenhuma interação respeitosa, impossibilitando a criação de laços que os 
unam em torno de um objetivo comum: a educação. 

“Parece que ela não está nem aí com a gente” (Aluna Brasil). 

Aquino (1998) alerta para a importância de os atores educacionais formularem e obedece-
rem conjuntamente ao contrato pedagógico, com a efetiva participação das partes, para 
que as regras possam orientar o funcionamento da sala de aula. Estas normas internas pre-
cisam ser conhecidas, explicadas, compartilhadas por todos igualmente para que tenham 
validade. 

Este papel de representante legítimo que o professor possui em zelar pelo cumprimento de 
normas de convivência que assegurem a gestão de conflitos de interesses, mas permite a 
concretização do que os une, isto é, o processo de educativo, parece ter sido abandonado 
pelo Professor Burocrático. 

“Cabe ao professor colocar as regras na classe. Se não for ele, quem será? ” (Aluna 
Portugal).  

Professor Permissivo 
Em oposição aos professores anteriormente analisados, o Professor Permissivo prima pe-
las interações humanas. O foco predominante de sua atuação profissional são as relações 
interpessoais estabelecidas com os alunos, não parecendo estar comprometido com a 
transmissão de conhecimentos. Para ele, o vínculo com o aluno, valorizar sua participação 
em sala de aula e acolher suas demandas é o que importa na sua função docente. 

“Sabe, os alunos já sabem. Conhecem tudo. Tudo está na internet. O que esta tur-
minha precisa é de alguém para conversar com eles, orientá-los. (Professor Brasil). 
“Tenho ótima relação com os alunos. Faço o impossível para nos darmos 
bem” (Professora Portugal). 

Isso ocorre porque suas aulas não são planejadas, ao contrário. Para o Professor Permissi-
vo o improviso possibilita atender as demandas dos alunos. Para Tardif e Raymond 
(2000), não se trata de discutir qual o melhor procedimento metodológico a ser adotado 
na sala de aula para atrair a atenção do aluno. O que se examina é, sobretudo, a própria 
destituição do saber do professor, pois se algum tempo atrás ele planejava e ministrava a 
sua aula baseado na teoria e na experiência profissional e de vida que possuía, hoje, este 
professor se encontra desqualificado e desatualizado, e muitas vezes desanimado, uma vez 
que já não sabe qual a forma mais adequada de convencer o aluno a estar ali. Trata-se, ain-
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da, segundo o autor, do fato de o professor ter o domínio do saber-fazer, do saber-como, e 
de realizá-lo com satisfação. 

No entanto, ao centrar a ação docente no atendimento nas expectativas dos alunos, o Pro-
fessor Permissivo, tende a não se responsabilizar pelo ensino, deixando os alunos abando-
nados no ato de aprender. 

A permissividade não tem compromisso com a aprendizagem nem com institui-
ções, porque o professor não assume os papéis e as atitudes decorrentes deles, oca-
sionando assim ausência de orientação e direção da aprendizagem do aluno em 
aspectos unicamente dependentes do docente. [...]. Dessa forma, o professor não 
mantém os limites necessários ao seu desempenho e ao desempenho do aluno; os 
critérios não são claros ou estabelecidos ou não têm em vista o alcance de determi-
nados objetivos. (FURLANI, 2012, p. 70-71). 

Esta situação é fortalecida pelo fato deste professor tentar apagar as hierarquias nas rela-
ções educativas. Ao aniquilar a assimetria própria do lugar que ocupa, equiparando-se ao 
aluno, O Professor Permissivo acaba, por um lado, por não permitir que este seja visto na 
sua especificidade de jovem aluno, e por outro lado, também ele perde a sua particularida-
de de alguém que sabe mais, pelo menos daquele conhecimento disciplinar. Ao colocar 
professor e aluno no mesmo patamar de conhecimento, a condição da instituição universi-
tária enquanto promotora cultural, é esvaziada. 

“Tem coisa que só vou aprender lá” (Aluna Portugal). 
“Toda gente tem que ir, se quiser aprender algo” (Aluna Portugal). 

Também o fenômeno da disciplina ou a ausência desta parece ter percepções distintas en-
tre o Professor Permissivo e seus alunos. Enquanto que, para o primeiro não se trata pro-
priamente de um problema a ser combatido, pois é parte estruturante da condição de alu-
no, este a recrimina por apontá-la como fonte de desrespeito a esta mesma condição de 
impedir o estudo. 

“Ele [professor] precisa colocar limites. Não dá para cada um fazer o que 
quer” (Aluno, Brasil). 

“Se tem bagunça na sala, como vou aprender? ” (Aluno Portugal). 

Professor Democrático 
A característica principal deste grupo de professor é a busca, mesmo que instável, pelo 
equilíbrio da transmissão do conhecimento com a formação e manutenção de uma relação 
amistosa com os alunos. Isto porque para o Professor Democrático a fonte de sua autori-
dade está em possuir o domínio de sua área disciplinar, visto que “sem isso nem dá pra 
considerar”, mas também na disposição para “interagir com os alunos de modo 
aberto” (Professora Brasil). 
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Desta forma, a educação para o Professor Democrático é relacional (diferente dos Profes-
sores Autoritário e Burocrático), na qual ambas as partes, professor e alunos tem respon-
sabilidade. 

“Professor bom tem que ensinar, mas também tem que interagir com os 
alunos” (Aluno Portugal). 

“Ele tem que ensinar e o aluno aprender. Parece fácil, né? Mas não é. É um desafio 
toda vez que entro na sala” (Professora Brasil). 

Ele planeja as aulas e pesquisa novos meios de exposição da matéria. Às vezes usa equipa-
mentos de áudio e vídeo, outras vezes escreve na lousa. Explica o conteúdo trabalhado, 
mas procura fazê-lo de modo dinâmico, alterando tom de voz, trazendo o aluno na frente, 
andando pela classe de modo a atrair a atenção dos alunos. 

“Nem sempre a aula é como planejamos. De modo que, por vezes, volto atrás para 
seguir” (Professor Portugal). 

Mas, os próprios alunos sinalizam para o fato de que somente o domínio do conhecimento, 
embora fundamental, não basta para que o processo educativo se realize. A condução res-
peitosa das relações humanas na sala de aula parece ser tão imprescindível para o sucesso 
educativo quanto o domínio do conhecimento. Saber administrar estes limites é, talvez, o 
grande desafio. 

Bauman (2004), Aquino (1998) e Pereira et al (2011), parecem concordar sobre as dificul-
dades de se demarcar limites na sociedade contemporânea . Trata-se da construção do juí4 -
zo moral do aluno, do respeito às regras para que a convivência seja possível, portanto, 
condição fundante do processo educativo, sendo o professor, enquanto representante da 
instituição, portador privilegiado de uma autoridade responsável capaz de inserir os alunos 
às normas educacionais. 

Neste sentido, parece que a disponibilidade do professor em ouvir o aluno, acolher a sua 
opinião, procurando compreendê-la e tendo um tratamento de justiça na classe, forma en-
tre eles, Professor Democrático e seus alunos, um laço social de respeito mútuo, a partir do 
qual a troca de informações é possível. 

“Tem professor que deixa o aluno falar, interage. Isso é bom! Dá vontade de vir à 
aula e não ficar dormindo” (Aluno Portugal). 
“Ela respeita a gente. E aí a gente respeita ela. Todo mundo gosta dela” (Aluna Bra-
sil). 

Para entendermos melhor a importância da participação do aluno no processo educativo, 
mas sem que o professor se eximir de sua responsabilidade pelo ensinar, Dayrell nos lem-
bra que  

podemos afirmar que a sociabilidade, para os jovens, parece responder às suas ne-
cessidades de comunicação, de solidariedade, de democracia, de autonomia, de 

 Para Yves De La Taille (1998) há três conceitos de limites: imposto, transposto e respeitado. Para compreendê-los, ver: 4

DE LA TAILLE, Yves. Limites: três dimensões educacionais. São Paulo: Ática, 1998. 
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trocas afetivas e, principalmente, de identidade. Todavia, nessa dimensão temos de 
considerar, também, as expressões de conflitos (DAYRELL, 2007, p. 1111). 

Por isso, o Professo Democrático, sabe que a relação com o aluno é instável e precisa ser 
constantemente construída. No entanto, o Professor Democrático reconhece sua influência 
na vida e no desenvolvimento das futuras gerações e por isso preocupa-se em despertar 
nos alunos a sensibilidade e a liberdade criativa, e faz destes propósitos o motivo de seu 
fazer docente. 

“Ainda não [ jogar a toalha fora – desanimar-se]” (Professora Brasil). 

“A gente percebe que ela gosta do que faz. E isso faz toda a diferença” (Aluna Bra-
sil). 

2. A compreensão dos Professores sobre o processo educativos  

Do mesmo modo que fizemos com os professores, a seguir apresentaremos os quatro gru-
pos de alunos analisados segundo a percepção do processo educativo, socialização e 
transmissão, bem como a compreensão do respeito nas relações educativas. 

No entanto a análise considerou a especificidade da condição juvenil destes sujeitos, mar-
cada por processos de mudanças intensos e constantes, interferindo na nas contradições 
encontradas na pesquisa.  

Aluno Esforçado 
O Aluno Esforçado tem como preocupação dominante adquirir conhecimentos e não se 
importa muito com a socialização com os pares. Reconhece a importância da educação, 
mas não possui repertório suficiente para ter bom desempenho escolar, necessitando da 
aprovação do conselho de professores. 

Deste modo, tem interesse em aprender, procura sentar na frente da classe, anota o que o 
professor coloca na lousa e procura fazer as lições de casa, mas nem sempre consegue ou as 
realiza com muita dificuldade. 

“Eu tento, mas às vezes é difícil perceber o que o professor explica” (Aluno Portu-
gal). 

“Uma vez, a professora disse que eu não ia conseguir resolver o problema. Ah! Eu 
fui, fui, até conseguir” (Aluna Brasil). 

O interesse em aprender tem múltiplas justificativas: motivações familiares - ter alguém na 
família que estudou, ou o seu contrário, ser o primeiro a alcançar maior grau de escolari-
dade. 

“Meu irmão mais velho estudo aqui. Ele é inteligente. E foi ele quem falou para eu 
estudar muito e entrar aqui também” (Aluno Brasil). 
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“Muitos são os primeiros da família a vir para o ensino superior. É um orgulho 
para eles e para a família” (Professor Portugal). 

Há que se ressaltar o fato do ensino ser de tempo integral e que a maioria dos alunos per-
tence aos segmentos médio, médio-baixo da escala social, nem sempre morando na vizi-
nhança/ cidade. Isso significa que para muitas destas famílias é um grande sacrifício e in-
vestimento manter o filho nesta instituição, contrariando o senso comum de que a popula-
ção não valoriza a educação. 

Mas para além da motivação familiar, a possibilidade de ter maior empregabilidade parece 
ser o principal incentivo para o Aluno Esforçado. Ter uma profissão reconhecida social-
mente e aumentar as possibilidades de ter um bom emprego é o que o leva a persistir nos 
estudos, apesar dos obstáculos acadêmicos que enfrenta. 

“Já com a faculdade as coisas não estão fáceis. Imagina não fazendo? ” (Aluna Bra-
sil). 
“Tem que fazer faculdade para conseguir algo na vida. Sem ela, é muito 
difícil” (Aluno Portugal). 

Sposito (2005) nos lembra que a despeito das limitações do aumento da escolaridade, a 
sua naturalização é consequência das políticas públicas de expansão do acesso ao sistema 
de ensino, aos quais os jovens incorporam as suas práticas e expectativas, tornando-se o 
centro de referências identificatórias. 

Os jovens assumem essas referências e, de modo geral, não contestam fortemente sua legi-
timidade, embora reconheçam limites no impacto que a instituição escolar tem sobre suas 
vidas, sobretudo nos benefícios de uma provável inserção no mundo do trabalho. 

Sabem que a escolarização é uma entre outras possibilidades para se situar melhor 
no mundo, para além de um ganho imediato com o emprego ou um futuro profis-
sional melhor. (SPOSITO, 2005, p. 123). 

Independentemente da motivação, seja familiar, seja de empregabilidade, a universidade é 
percebida positivamente pelo Aluno Esforçado, pois capaz de aumentar suas possibilidades 
de ascensão social e de adquirir conhecimentos que sem ela não teria acesso. 

“Aqui eu aprendo muito. Não é fácil. Tenho que ralar. Mas vale a pena! ” (Aluna 
Brasil). 
“Os alunos percebem que estudar tem importância na vida deles. Eles têm qu se 
esforçar” (Professor Portugal). 

A sua preocupação com a manutenção do bom clima na classe parece estar relacionada 
com o prejuízo que tais atitudes poderiam ter no seu aprendizado. Assim, a indisciplina é 
por ele entendida como algo que deve ser combatido pelo professor. 

“As conversas atrapalham minha compreensão. Tem dias que fico irritada” (Aluna 
Portugal). 

Como reconhece as dificuldades que possui na aprendizagem, e por muitas vezes temer ser 
menosprezado pelo professor ou pelos estudantes, o Aluno Esforçado pouco participa das 
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aulas e sua relação com os colegas restringe-se ao necessário, sendo concomitantemente 
excluído e se excluindo da convivência com seus pares. 

“Tenho vergonha. Vai que eu falo algo errado e eles tiram sarro” (Aluno Brasil). 

“Pois, tenho vergonha de falar e o professor não gostar” (Aluna Portugal). 

Diante do exposto, para o Aluno Esforçado, o bom professor é aquele que sabe ensinar e 
que, portanto, ele aprende. Para isso o professor tem que manter um ambiente tranquilo 
na classe, respeitando as dificuldades daqueles que as tem e incentivando-os a não desistir 
dos estudos. Por outro lado, ele próprio tem uma relação dúbia em relação ao professor, 
pois ao mesmo tempo em que o respeita por possuir conhecimentos que deseja alcançar, 
tem medo de ser por ele desprezado (Professor Autoritário) ou pior, ignorado (Professor 
Burocrático e Permissivo). 

“Bom professor é aquele que sabe e ajuda o aluno a aprender” (Aluna Portugal). 

Aluno Indisciplinado 
Embora não sejam numericamente expressivos os alunos que se enquadram nas caracte-
rísticas deste grupo, é a eles que os professores se referem quando existem problemas dis-
ciplinares na classe e também é pensando neles que normas e regras restritivas e punitivas 
são formuladas pela faculdade. 

O Aluno Indisciplinado tem como peculiaridade a ausência de compromisso tanto com o 
aprender quanto com a socialização. Parece que para ele a universidade tem pouco ou ne-
nhum sentido e sua presença nela limita-se a obrigatoriedade. 

“Venho aqui porque tem que vir” (Aluno Portugal). 

Como não reconhece na universidade um lugar especial para estar, o Aluno Indisciplinado 
falta com frequência e quando está na classe costuma fazer barulho e bagunça na classe, 
interrompendo a exposição ou explicação do professor, bem como a atenção dos demais 
alunos. 

“Ele vem aqui só para conversar na classe” (Professor Portugal). 

Tampouco as interações com os pares lhe incentivam a estar ali. Não tem muitos amigos, 
pois os colegas de classe “agradecem” quando ele não vem, já que assim o dia será mais 
calmo. O ambiente universitário parece ser hostil, a cujas regras ele não consegue se adap-
tar. 

Para este aluno não há motivação para estudar e nem para trabalhar. Não considera que o 
conhecimento adquirido na universidade possa fazer diferença em sua vida profissional, 
pois sabe que a garantia da empregabilidade está relacionada com outros fatores além da 
escolaridade. 

“A gente não tem mais garantia de nada. Quem sabe se vai ter trabalho para mim 
amanhã? ” (Aluno Brasil). 
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“Tem balconista com licenciatura. Para quê fazer universidade? (Aluna Portugal). 

Tampouco vê sentido em adquirir conhecimentos como fonte de aprimoramento pessoal. 
Neste aspecto, destaca-se o quanto o ensino distante da realidade social do estudante tor-
na-se desinteressante e até inócuo. Também para Freire (2000) o professor tem que consi-
derar o contexto social ao qual o aluno está inserido. No entanto, não deve nele ficar restri-
to, ampliando os horizontes do aluno para que este questione e reflita sobre seu entorno, 
tonando-se um cidadão ativo e participativo na sociedade em que vive. 

Sobre a indisciplina discente, concordamos com Aquino (1998), que pode ser levantada 
uma nova perspectiva que não seja a interpretação estereotipada e intitulada como um 
problema que necessita ser combatido, e sim como manifestação dos alunos, enquanto 
agentes educacionais, que por meio dela demonstram suas insatisfações com a forma com 
que a educação está estruturada. 

Neste caso, o ato indisciplinado nos leva a questionamentos éticos, pois nos remete às 
fronteiras das relações de convivência entre professores e alunos. 

“[fazer] Universidade? Sinceramente não sei qual é a diferença” (Aluno Brasil).  

Aluno Desinteressado 
Se considerarmos os dois eixos da educação formal, transmissão e socialização, podemos 
perceber que, enquanto o Aluno Esforçado privilegia o primeiro aspecto, a aquisição de co-
nhecimentos, o Aluno Desinteressado tem o foco predominante voltado para as relações 
interpessoais estabelecidas com os demais colegas da universidade. 

Ele vai à universidade principalmente para encontrar com os amigos, namorar e divertir-
se. A instituição toma um lugar de centralidade nas interações que mantém com os outros 
jovens. 

“A faculdade é legal porque a gente encontra os caras” (Aluno Brasil). 

“Na faculdade encontra os amigos, namora...” (Aluna Portugal). 

Não demonstra compromisso com a aprendizagem. Seu interesse em aprender está cir-
cunscrito em ser aprovado, de preferência sem ir para o conselho, pois desconfia se os pro-
fessores iriam aprová-lo. 

“Sabe, tem uns professores que pegam no meu pé. Não deixam eu nem falar 
nada” (Aluna Brasil). 

Segundo Dayrell (2007), os jovens passar por momentos específicos de socialização, no 
qual a amizade com seus pares e as influências de fatores externos estão em constante tro-
ca de informações e aprendizagens, sendo a universidade o local onde estes vários mundos 
se encontram. 

Apesar de não demonstrar interesse em aprender, reconhece na educação a condição para 
o aprimoramento profissional, mas também pessoal. 
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“Ah, a gente percebe quando a pessoa tem educação. É pelo jeito de falar, mas 
também o que conversa” (Aluna Brasil). 
“Me dá sono estudar. Mas sei que preciso para ser alguém na vida” (Aluna Portu-
gal). 

A relação do Aluno Desinteressado com o professor é ambígua, pois ao mesmo tempo que 
admite a importância de possuir conhecimentos, ele não vem na figura do professor como 
alguém a se admirar pôr o possuir, como ocorre com o Aluno Esforçado. Tampouco o des-
preza como o faz o Aluno Indisciplinado. O respeito que possui pelo professor é frágil e li-
mitado a sua capacidade de gerenciar possíveis desencontros entre os alunos. Quando 
questionada se os alunos devem respeitar o professor, a aluna responde: 

“Sei lá. Acho que sim. Mas não me pergunte por quê” (Aluna Brasil). “Claro! Por 
quê? Porque sim! (Aluna Portugal). 

Aluno Dedicado 
Entre os panoramas de alunos analisados até o momento, este é o que apresenta maiores 
possibilidades de sucesso do processo educativo, isto porque o Aluno Dedicado busca con-
ciliar o interesse em adquirir conhecimentos e desenvolver um bom relacionamento com 
os pares, tendo o rendimento escolar satisfatório. 

“Venho aqui para aprender. Mas é claro que também há os amigos” (Aluno Portu-
gal). 

“Gosto de vir aqui. A gente aprende, conversa. É tudo de bom (Aluna Brasil). 

Ele participa da aula questionando os colegas e o professor, em uma atitude oposta ao do 
Aluno Esforçado que tem receio e insegurança em se expor. Desse modo, não apenas me-
moriza, mas reflete sobre o que está sendo abordado na classe, procurando associar com a 
sua vivência e outras fontes de informação que possui e assim, tornando-se sujeito ativo na 
construção do seu aprendizado. 

“Ah, eu quero entender. Então quando entendo, pergunto. Pronto” (Aluna Portu-
gal). 
“É importante o professor incentivar a participação dos alunos e tem alguns que 
fazem comentários interessantes” (Professora Portugal). 

Dayrell (2007) aponta para a necessidade da educação formal modificar o modo tradicio-
nal de conceber os alunos como passivos e se dispor a compreender e a acolher as deman-
das dos jovens estudantes como forma de minimizar as tensões e os desafios entre alunos e 
a instituição que ocorrem na sociedade ocidental atual. 

Também possui ‘bom comportamento’, pois as conversas com os colegas são pontuais. 
Gosta de trabalhar em equipe e discutir com os colegas o assunto abordado. Mas procura 
realizar estas atividades com os membros de sua ‘panelinha’, pois assim “não me prejudi-
co” (Aluna Portugal). 
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“Nós fazemos o trabalho sempre juntas. Nos conhecemos e sabemos que uma não 
vai abandonar a outra” (Aluna Portugal). 

Assim, O Aluno Dedicado valoriza as amizades que possui, mas não procura ser amigos de 
todos, como o Aluno Desinteressado e nem se isola como os Alunos Indisciplinado e Esfor-
çado. O Aluno Dedicado vê a universidade como um lugar privilegiando para o aprender e 
na qual a influência da família é marcante neste discurso. 

“O apoio da família é importantíssimo para estes meninos aprenderem. E eu vejo 
que eles têm esse apoio” (Professora Brasil). 

Há, por parte deste aluno, um foco no cumprimento das regras, reconhecidas como neces-
sárias para a boa convivência dentro do espaço universitário e devem ser claras para serem 
respeitadas por todos. Assim, o Aluno Dedicado, como o Esforçado, considera a indiscipli-
na como elemento prejudicial e para seu aprendizado, mas também para o convívio e, por-
tanto, deve ser combatida pelo professor. No entanto, diferentemente do Aluno Esforçado, 
o professor deve priorizar a diplomacia e não a imposição. 

“Não precisa gritar, mas tem que impor respeito” (Aluno Portugal). 

“Toda a sala tem regras e todo mundo as conhece. O professor não está ali para 
mandar e sim ensinar” (Aluno Brasil). 

Todavia, o Aluno Dedicado percebe que esta não é uma tarefa fácil para o professor diante 
do declínio da sua autoridade e do desprestígio da profissão docente na nossa sociedade, 
procurando solidarizar-se com ele. 

Neste sentido, o Aluno Dedicado busca construir parcerias com o professor e seus colegas 
de modo a garantir o ambiente educativo e o sucesso escolar. Reconhece e admira o conhe-
cimento que o professor possui e que deseja adquirir, respeita-o por isso. Mas também o 
respeita por desenvolver uma relação democrática com os alunos, procurando acolhê-los 
na singularidade e comprometido com o ato de educar, portanto, permitindo a mutualida-
de do respeito. 

“Para mim, o bom aluno é aquele que aprende a matéria e reflete sobre ela, dando 
seu sentido aquilo que aprendeu. O bom professor? Ah, é aquele que incentiva e 
respeita a gente pensar diferente dele” (Aluna Brasil).  

3. Professores e Alunos: confluências e divergências de perspectivas  

A partir dos dados acima analisados podemos inferir que professores e alunos tem aproxi-
mações e distanciamentos em relação aos dois eixos principais da educação formal, sociali-
zação e transmissão conhecimentos, afetando a interação entre eles e consequentemente o 
respeito nas relações educativas. Convém lembrar que o processo educativo é dinâmico, no 
qual as posições estão em movimento, isto é, alteram-se conforme o contexto em que estão 
inseridas. 

De modo geral, podemos considerar que há muitas semelhanças entre as universidades 
pesquisadas, pois todos os perfis analisados são nelas percebidos. No entanto, a frequên-
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cia, bem como quem são estes sujeitos que compõem os grupos é diferente em cada país. 
Assim, em síntese, podemos afirmar que, enquanto o Professor Democrático em Portugal 
tem uma idade mais jovem, no Brasil são os mais velhos e com mais tempo de serviço. Em 
relação ao Aluno Dedicado, no Brasil há uma evidente relação quanto a classe social e o de-
sempenho escolar deste, já que se trata de um país com profundas desigualdades socais, o 
que não ocorre em Portugal. 

No entanto, nos atentando às semelhanças, podemos afirmar que há uma correspondência 
entre o Professor Apático e o Aluno Indisciplinado, pois ambos parecem ter pouco interes-
se em ensinar/aprender e em valorizar as relações entre seus pares. O primeiro, restringe 
sua ação aos aspectos burocráticos da profissão e aos limites da sua obrigação estatutária. 
Realiza sua função independentemente de o aluno estar acompanhando ou compreenden-
do, pois, seu compromisso não é com ele e sim com a burocracia da instituição. 

Já o Aluno Indisciplinado parece não ver qualquer sentido em ir à faculdade, seja para 
aprender, seja para socializar-se, sendo sua ação circunscrita na obrigatoriedade social, si-
nalizando que a instituição tal como configurada atualmente, talvez não tenha muito senti-
do para este grupo de alunos. 

Em relação ao respeito nas relações educativas, este não existe, pois não há pela perspecti-
va do professor e do aluno qualquer abertura para o outro, cada qual faz o que tem ou quer 
fazer sem se importar com as repercussões de seus atos ou a inexistência destes nos demais 
atores universitários. Isolando-se tanto o Professor Apático quanto o Aluno Indisciplina-
dos acabam por introduzirem-se em um percurso de vitimização o qual sentem-se como 
reféns das circunstâncias e por não resistirem a estas, acabam por alimentar o ciclo no qual 
o outro é ignorado, impossibilitando que o processo educativo se concretize. 

Também entre o Professor Permissivo e o Aluno Desinteressado, podemos ver pontos em 
comum quando analisamos que estes grupos priorizam as relações humanas em detrimen-
tos da transmissão de conhecimentos. Para o Professor Permissivo o importante é não ter 
problemas com os alunos, os quais considera quase como um igual a si. Condescendente 
com a indisciplina e em uma proximidade descomedida, algumas atitudes em sala de aula 
beiram o laxismo, onde o lugar singular da universidade como espaço do aprender e ensi-
nar se perde. 

Da parte dos alunos, a faculdade é relevante como território de estar com seus pares, onde 
podem viver as vicissitudes da juventude e os processos de construção de si e do outro, 
com os encontros e desencontro que esta situação apresenta. Mas, para além da socializa-
ção, a instituição é também percebida como local ímpar para a manifestação de múltiplas 
expressões culturais por eles executadas e/ou experimentadas. 

No que se refere ao respeito, este é dúbio por parte do Professor Permissivo com seus alu-
nos, dado que ao mesmo tempo que acolhe as demandas destes, fica por elas paralisado. 
Por não assumir seu lugar diferenciado de alguém que está ali para ensinar, este professor 
acaba por também não reconhecer nos alunos a sua condição de aprendizes. E é justamen-
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te esta ausência de responsabilidade e comprometimento com a educação que faz com os 
alunos não o respeitem. 

A seguir, o Professor Autoritário e o Aluno Esforçado privilegiam a transmissibilidade e 
pouco valorizam as relações estabelecidas na universidade, seja entre seus pares, seja como 
o aluno/professor, isto ocorre porque ambos estão focados em ensinar/ aprender, mas 
consideram que para alcançar tal objetivo as interações sejam significativas. Deste modo, 
temos por um lado o Professor Autoritário empenhado em transmitir conteúdos aos alunos 
– ao contrário dos professores anteriores-, mas não permite que estes contribuam na cons-
trução do conhecimento, até porque ele considera-se o ‘portador da erudição’ e o aluno o 
receptáculo de seu saber. Embora comprometido com o ensinar, o Professor Autoritário 
ignora as demandas dos alunos, impondo uma atitude passiva destes na sala de aula. 

O Aluno Esforçado, por outro lado, dedica-se em aprender, pois reconhece na universidade 
um espaço para adquirir conhecimentos que dificilmente alcançaria em outro ambiente, 
isso porque percebe na faculdade um lugar de ascensão social, por meio do desenvolvimen-
to de habilidades e competências que o levarão a um trabalho qualificado. No entanto, por 
possuir grande defasagem de aprendizado e dificuldades cognitivas, pouco consegue avan-
çar nos estudos, o que muitas vezes é percebido como frustração, afetando sua estima. 

Neste sentido, o respeito do Aluno Esforçado em relação ao seu professor é ambíguo, pois 
ao mesmo tempo que admira sua sabedoria e vê nele uma fonte de inspiração ou uma pon-
te para uma vida melhor, também o teme por suspeitar que este possa ter uma atitude des-
respeitosa para consigo, como ridicularizá-lo e menosprezá-lo diante dos demais alunos, 
perpetuando seu lugar de exclusão social. 

Por último, podemos tomar o cenário mais positivo que contém o Professor Democrático e 
o Aluno Dedicado no qual há o comprometimento tanto com o aprendizado quanto com a 
sociabilidade dos alunos. Como ocorre com o grupo anteriormente analisado, a universi-
dade é percebida como lugar imprescindível de se obter o conhecimento, sem o qual ele 
seria inacessível. No entanto, de modo distinto, aqui a instituição é concebida para além da 
transmissão de conhecimentos, mas similarmente como o espaço para a sua transforma-
ção. 

Também foi somente neste grupo que a crítica à desvalorização social da figura do profes-
sor, mencionada tanto pelo Professor Democrático quanto pelo Aluno Dedicado, surgiu 
como algo que deveria ser enfrentado pelos sujeitos da instituição educacional e para além 
deles, pela sociedade e não como configurado nos grupos antecedentes de vitimização. 

O Professor Democrático percebe-se como um agente educador capaz de influenciar e ori-
entar seus alunos de modo a intervir e transformar a sociedade. Todavia, sabe dos limites e 
das possibilidades que o ‘fazer docente’ possui e se responsabiliza pelo ato de educar. 

Assim, preocupa-se em planejar a aula, em dominar o conteúdo e atualizar-se, mas tam-
bém no modo como irá ministrá-la e se este será interessante aos alunos, pois para ele a 
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participação em sala é importante, pois por meio destas trocas pode auferir o aprendizado 
e a eficácia de seu trabalho. 

Do mesmo modo, o Aluno Dedicado tende a ter um papel ativo na formulação do seu co-
nhecimento. Procura fazer as lições e participar das discussões na classe, quase não falta 
nas aulas e tem bom relacionamento com seus pares e com os professores. Ele vê na facul-
dade a possibilidade de adquirir conhecimentos, mas também dele próprio os produzir, 
resultando em uma atitude interativa na aula. 

No entanto, o fato de não apresentar grandes dificuldades em acompanhar a matéria pode 
ser identificado como desestímulo ao aprendizado, pois muitas vezes o professor se detém 
a explicar para alunos com dificuldades e não oferece desafios a este grupo que não veem 
seu potencial se desenvolver. 

No que concerne ao respeito, esta é a única situação em que ele é constituído entre profes-
sores e alunos. O respeito nas relações educativas possibilita a criação de acordos pedagó-
gicos os quais tem como finalidade assegurar a difusão de conteúdos historicamente cons-
truídos, mas também a promoção de sua ressignificação pelos Alunos Dedicados por meio 
de discussões e questionamentos promovidos pelo Professor Democrático. 

Contudo, se por um lado o respeito mútuo entre professores e alunos concilia a função re-
produtora com a função transformadora da educação, por outro lado, ele também favorece 
a socialização dos alunos por meio a formação de laços de parcerias. 

Deste modo, o Professor Democrático respeita os alunos, pois reconhece a alteridade e as 
demandas destes, sem deixar de se eximir da responsabilidade de ensinar. Também o alu-
no tem uma atitude de respeito pelo professor. Respeito pelo fato de reconhecer o domínio 
de conhecimento em sua área disciplinar, mas sobretudo por identificar no Professor De-
mocrático a flexibilidade e a disposição em acolher os alunos como sujeitos da aprendiza-
gem, compromisso este que toda educação democrática exige.  
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Resumo: Desde as duas últimas décadas do século XX a temática da profissionalização do-
cente vem ganhando espaço no debate educacional, entre outros, em decorrência de trans-
formações sócio-econômico-tecnológicas que passaram a demandar reconfigurações nas re-
lações profissionais, sobretudo dos professores. Nesse quadro, a docência, que até então ti-
nha como componente privilegiado o domínio do conhecimento disciplinar, passa a ser com-
preendida como uma profissão. E essa ordem de acontecimentos vem repercutindo no âmbi-
to do Ensino Superior, nomeadamente em termos de uma valorização da certificação advinda 
da pós- graduação stricto sensu como elemento de profissionalização para atuação no magisté-
rio superior. Nessa perspectiva, ancorado na abordagem qualitativa, o presente estudo tem 
como propósito delinear o perfil acadêmico-profissional do professorado de três centros aca-
dêmicos da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE). Para tanto, tendo por base estudos 
que se filiam ao campo da Pedagogia Universitária e a análise de conteúdo como procedimen-
to privilegiado para interpretação dos dados, congrega resultados de um levantamento de in-
formações acerca da formação e experiência profissional de 518 professores, cujo currículo 
encontra-se disponibilizado na Plataforma Lattes. Os achados evidenciam que a certificação 
advinda da pós-graduação stricto sensu  vem assumindo uma centralidade na condição para a 
inserção bem como continuidade na atividade docente no magistério superior – inclusive si-
nalizando o aparecimento de uma formação paralela como garantia de continuidade na ativi-
dade docente, no caso daqueles que acumulam a docência com a atividade da formação inici-
al. E tal acumulação marcadamente caracteriza o perfil docente de professores da UFPE que 
atuam no curso de Direito bem como no curso de Medicina. 

Palavras-chave: Docência Universitária; Profissionalização Docente Universitária; Forma-
ção; Pós-graduação Stricto Sensu

Introdução  

Em decorrência, entre outros, de um movimento de reconceitualização da função docente e 
de questionamentos relativos à função social da Universidade, acentuadamente desde o 
final do século XX, a temática da docência no Ensino Superior (ES) passou a fazer parte do 
debate educacional. Tal ordem de acontecimento, conforme Cunha (2009), implicou num 

 Pedagoga, professora da Educação Infantil na Rede Privada de Ensino. Email: ejdayliane.oliveira@gmail.com5

 Pedagoga, Agente Administrativo da Secretaria de Educação de Pernambuco. Email: tamara-ellen@hotmail.com6

 Professora da Universidade Federal de Pernambuco. Email: katiamcramos@gmail.com7
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enfrentamento de resistências no âmbito da lógica do recrutamento dos docentes baseada 
na ideia de que quem sabe, sabe ensinar bem como numa valorização da pós-graduação stric-
to  sensu  como um elemento privilegiado na profissionalização docente para esse nível de 
ensino.

Essa compreensão para nós ampliou-se a partir de nossa participação em pesquisa desen-
volvida no Núcleo de Formação Continuada Didático-Pedagógica dos Professores da UFPE 
(NUFOPE), ao possibilitar uma aproximação com esse universo da docência na Universi-
dade, particularmente no âmbito de pesquisas que tinham como foco desafios e possibili-
dades de reconstrução de espaços para reflexão sobre a profissionalidade docente na Uni-
versidade Federal de Pernambuco (UFPE), a exemplo do estudo de Silva e Ramos (2016). 
Tal experiência nos inquietou a aprofundar estudos sobre tal profissionalização, em torno 
da seguinte questão: tendo em conta que a docência na universidade vem transitando da 
exigência do reconhecimento profissional no campo de atuação para a exigência de uma 
certificação advinda da pós-graduação stricto  sensu, qual o perfil acadêmico-profissional 
que vem caracterizando a profissionalização docente na UFPE? 

É no âmbito dessa ideia que o presente estudo tem como propósito delinear o perfil aca-
dêmico-profissional de professores da UFPE, em termos de caracteres no processo de pro-
fissionalização docente. Para tanto, o texto congrega três pontos. O primeiro trata de con-
siderações acerca da profissionalização docente, trazendo elementos do debate sobre a do-
cência universitária. A questão do percurso metodológico é objeto de atenção do segundo 
ponto. No terceiro ponto delineamos perfis encontrados em departamentos de três dos 
doze centros acadêmicos da UFPE. E, por fim, uma reflexão sobre achados da pesquisa que 
sinaliza uma centralidade da formação na pós-graduação stricto sensu no processo de inser-
ção e continuidade na atividade docente na UFPE.  

Profissionalização docente: docência na universidade em questão  

A questão da formação para atuação docente no ES requer situar a criação da pós- gradua-
ção pela Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional (LDB) 4.024/61 (Brasil, 1961), que 
teve suas finalidades sistematizadas no Parecer 977/65 (Brasil, 1965) da Câmara de Ensino 
Superior do Conselho Federal de Educação, no que diz respeito aos objetivos de formação 
de um corpo docente para atender à expansão do ES no Brasil. 

Nesse quadro, o movimento de reconceitualização da função docente no âmbito do ES vem 
delineando outro perfil profissional docente, embora ainda esteja presente uma valoriza-
ção ao conhecimento disciplinar. Esse delineamento também resulta da compreensão de 
que a atividade docente não se limita a uma transferência de conhecimentos, oriunda de 
um movimento que reconhece a docência como profissão. 

Uma das formas de profissionalização docente vem sendo cursos de formação de professo-
res e no caso do ES a pós-graduação stricto sensu vem cumprindo esse papel, principalmen-
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te a partir da Lei 9.394/96 (Brasil, 1996), ao determinar um percentual do corpo de profes-
sores com mestrado ou doutorado. E do Plano Nacional de Pós-Graduação (PNPG) (Brasil, 
2010) que explicita a missão da pós-graduação stricto sensu de formar para o magistério 
superior. 

A partir dessa compreensão, investimos no levantamento do estado do conhecimento so-
bre a temática, tendo como parâmetro reuniões anuais da Associação Nacional de Pós- 
Graduação e Pesquisa em Educação (ANPEd), no período de 2011 a 2015 – trabalhos apre-
sentados nos Grupos de Trabalhos GT04–Didática, GT08–Formação de Professores e 
GT11–Política de Educação Superior. 

Tal levantamento possibilitou identificar que está crescente o número de pesquisas reali-
zadas, ao evidenciarmos a presença da temática da docência no ES entre os 223 trabalhos 
apresentados. Mas, embora crescente o quantitativo de estudos sobre a docência no ES, 
apenas 8% tratam da temática da profissionalização docente: 5% no GT04 e 3% no GT08; 
no GT11 não foi encontrada nenhuma pesquisa referente a essa questão. 

No cômputo geral, o levantamento indica avanços na produção, principalmente ao desta-
car a importância de aprofundar temáticas relacionadas à profissionalização da docência 
na universidade. Em linhas gerais, o debate gira em torno da questão de que a docência no 
ES, até então restrita ao domínio do campo disciplinar, passa a ser questionada no âmbito 
do reconhecimento da sua singularidade nomeadamente no sentido compreendido por 
Tardif e Lessard (2005) de que se trata de uma profissão de relações. 

Nesses termos, a docência nessa perspectiva profissional tem como base “uma identidade, 
uma forma de representar a profissão, as suas responsabilidades, a sua formação contínua 
e a sua relação diversa com outros profissionais” (Ramalho & Nuñez, 2005, p. 3). Nesse 
sentido, concordamos com Roldão (2005, p. 117) quando compreende que para o exercício 
da função docente se faz necessário um “um vasto conjunto de saberes científicos, no cam-
po da educação, e está longe de ser espontâneo ou resultar automaticamente do domínio 
do conteúdo a ensinar”. 

Por tal razão para tratar da docência no ES é preciso ter em conta o que Ramalho e Nuñez 
(2005) apontam como uma necessária atenção a momentos históricos e sociais, como mar-
cadores do processo de construção docente. Nomeadamente no sentido de que “a profissi-
onalização é um movimento ideológico na medida em que repousam em ‘novas representa-
ções’ do ensino, do saber do professor e no interior do sistema educativo” (ibidem, p. 3). 
Ratificando essa compreensão, acerca da pertinência de se considerar a dinâmica históri-
co-social, o processo de reconceitualização da docência no ES mostra os primeiros acordes 
de um processo de profissionalização que está tendo a busca pela titulação como condição 
para inserção e continuidade no magistério superior. 

A esse respeito Sebim (2015, p. 9) afirma que, em relação às exigências para atuação no ES, 
“o professor com a maior titulação, em tese, é o mais indicado para trabalhar nesse nível de 
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ensino. Esse argumento se respalda na compreensão de que o professor com maior titula-
ção tem um maior domínio dos conhecimentos requeridos para a área em questão”. 

Nesse quadro, colocar em questão a docência na universidade, em termos de sua profissio-
nalização, evidencia a pertinência de se tratar do delineamento de perfil acadêmico- profis-
sional do professorado – em tempos de valorização da pós-graduação stricto  sensu  como 
espaço formador para o magistério superior.  

Sobre o percurso metodológico  

Este estudo congrega resultados de uma pesquisa que, ancorada na perspectiva qualitativa, 
teve como propósito delinear o perfil acadêmico-profissional de professores da UFPE, 
como procedimento privilegiado a pesquisa documental e como fonte para recolha de da-
dos o site da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE) e a Plataforma Lattes. 

No que diz respeito à pesquisa documental, consideramos Gil (2008) quando compreende 
que tal pesquisa tem como objeto de atenção materiais que servirão de base para um tra-
tamento analítico, permitindo tanto analisar documentos em primeira mão como reinter-
pretar documentos que já foram processados, possibilitando explorar dados em vários as-
pectos. 

A partir dessa compreensão e diante da pertinência de realizar um delineamento piloto do 
perfil acadêmico-profissional do professorado da UFPE, partimos para o levantamento de 
dados de docentes de três dos doze centros acadêmicos desta Universidade. A escolha dos 
três centros considerados teve como critérios: contemplar o mais antigo, no sentido de 
possibilitar uma visibilidade de percursos acadêmico-profissionais antes e durante o pro-
cesso de instalação do debate sobre a docência na universidade; um centro com idade in-
termediária, mas que congregasse diversas áreas do conhecimento; e, por fim, um dos cen-
tros mais recentes criados após a instalação do debate sobre a docência na universidade. 

A partir desses critérios foram escolhidos o Centro de Ciências Jurídicas (CCJ), oriundo da 
Faculdade de Direito, criada em 1827, que atende exclusivamente ao curso de Direito; o 
Centro de Artes e de Comunicação (CAC), criado em 1975, que congrega cursos de bachare-
lado e licenciatura ; e um dos centros mais recentes, o Centro Acadêmico do Agreste 8

(CAA), que foi inaugurado em 2006 e congrega cursos de bacharelado e licenciatura . 9

O levantamento foi realizado no período de fevereiro a maio de 2017 e iniciamos pela iden-
tificação do quantitativo bem como dos nomes dos professores de cada Centro, consultan-
do o site da UFPE, para posteriormente acessarmos a Plataforma Lattes. Foram considera-

 Cursos de bacharelado ofertados no CAC: Arquitetura e Urbanismo, Biblioteconomia, Cinema e Audiovisual, Design, 8

Gestão da Informação, Jornalismo, Letras (Estudos Linguísticos e Estudos Literários), Música (Canto e Instrumento), 
Publicidade e Propaganda, e Rádio, TV e Internet. E os cursos de licenciatura: Artes Visuais, Dança, Expressão Gráfica, 
Letras (Espanhol, Espanhol a Distância, Francês, Inglês, Libras, Português e Português a Distância), Música e Teatro. 

 Cursos de bacharelado ofertados no CAA: Administração, Design, Economia, Engenharia Civil, Engenharia de Produção 9

e Medicina. Cursos de licenciatura: Educação Intercultural, Física, Matemática, Pedagogia e Química. 
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dos apenas currículos de professores que se encontram no período de consulta no quadro 
efetivo da UFPE. Nesse processo constatamos que nem todos os professores relacionados 
no site  da UFPE tinham currículo na Plataforma Lattes bem como que alguns currículos 
não estavam atualizados. Após essa constatação fizemos uma triagem da qual resultou so-
mente 518 currículos em condições de análise. O quantitativo de professores relacionados e 
o de currículos considerados encontram-se no quadro abaixo. 

Quadro 1 - Quantitativo de professores relacionados e de currículos considerados  

Fonte: *Site da UFPE e **Plataforma Lattes. 

Optamos pela Plataforma Lattes como base de dados por se tratar de um espaço que con-
grega informações do percurso acadêmico-profissional de docentes e nos possibilitou con-
sultar, explorar e analisar as informações geradas pelos próprios docentes, que se encon-
tram disponibilizadas ao público. 

Os dados coletados foram interpretados tendo como base a análise de conteúdo (Bardin, 
1997), no sentido de delinear o perfil de professores da UFPE, em termos dos centros con-
siderados, em especial para identificar elementos que vêm caracterizando a trajetória no 
âmbito da profissionalização docente.  

Perfil acadêmico-profissional de professores da UFPE  

Para dar conta do propósito de delinear o perfil acadêmico-profissional de professores da 
Universidade Federal de Pernambuco, a seguir apresentamos os resultados da pesquisa, 
dispostos por Centro a partir dos dados relativos a cada Departamento/Núcleo que o com-
põe, em termos das variáveis consideradas, a saber: formação, atividade profissional em 
geral e experiência docente no ES em particular.  

Centro de Ciências Jurídicas 
O Centro de Ciências Jurídicas (CCJ) é o mais antigo da UFPE e, embora pertença ao 
Campus Recife, encontra-se instalado fora do espaço físico do campus. Congrega três de-
partamentos cujo perfil de professores, segundo informações oriundas do respectivo currí-
culo Lattes, está disposto no quadro a seguir. 

Quadro 2 – Perfil de professores do CCJ  

Centros Total de Professores por 
Centro*

Total de currículos Lattes 
considerados**

Centro de Ciências Jurídicas (CCJ) 67 60

Centro de Artes e Comunicação (CAC) 308 276

Centro Académico do Agreste (CAA) 208 182
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Fonte: Plataforma Lattes. 

No site onde se encontra disponível uma relação dos docentes lotados no Departamento de 
Direito Público Geral e Processual (DDPGP) constam os nomes de 18 professores, dos 10

quais 1 não tem currículo na Plataforma Lattes e um outro a última vez que atualizou o 
currículo nesta Plataforma foi em 2003; por tal razão foram considerados os currículos de 
16 professores. No levantamento realizado constatamos que 100% dos professores do 
DDPGP possuem mestrado, 81% possuem doutorado, 38% especialização e 31% pós-dou-
torado. No que se refere à atividade profissional no campo de formação 63% desses profes-
sores realizavam esse tipo de atividade antes de ingressar na UFPE, atualmente 56% ainda 
realizam tal atividade acumulando com a docência e apenas 13% dos professores possuem 
dedicação exclusiva. A maioria dos professores (75%) realizou o doutorado após inserção 
na docência, 81% dos professores iniciaram o exercício docente no ES antes da UFPE e 31% 
apresenta a docência no ES como única atividade desenvolvida ao longo da vida profissio-
nal. 

No que se refere ao Departamento de Direito Público Especializado (DDPE)  consta no site 11

uma relação com os nomes de 29 professores, dos quais 2 não têm currículo na Plataforma 
Lattes, 1 consta no Lattes que o vínculo com a UFPE está encerrado e 1 está na condição de 
Professor Substituto, por tal razão foram considerados os currículos de 25 professores. No 
levantamento realizado constatamos que 88% dos professores do DDPE possuem mestra-
do, 84% possuem doutorado, 40% especialização, 24% pós-doutorado e o caso excepcional 
de 1 professor que tem apenas graduação. Nesse Departamento 48% dos professores reali-
zaram a pós-graduação stricto  sensu  após a inserção na docência no ES e 16% já iniciaram 
tal atividade com o título de doutor. No que se refere à atividade profissional no campo de 
formação, 56% dos professores realizavam esse tipo de atividade antes de ingressar na 

Formação Experiência Profissional

Departamento 
do CCJ

Especialização Mestrado Doutorado Pós-Doc Atividade 
Profissional

Experiência 
Docente no ES

Antes da 
UFPE

Atual Antes da 
UFPE

Início da 
UFPE

Direito Público 
Geral e 
Processual – 16 
professores

6 16 13 5 10 9 13 3

Direito Público 
especializado – 
25 professores

10 22 21 6 14 13 16 9

Teoria Geral do 
Direito e Direito 
Privado – 19 
professores

9 18 14 5 9 8 14 5

 https://www.ufpe.br/ccj/index.php?option=com_content&view=article&id=226&Itemid=18110

 https://www.ufpe.br/ccj/index.php?option=com_content&view=article&id=227&Itemid=18111
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UFPE, atualmente 52% ainda realizam tal atividade acumulando com a docência e apenas 
20% dos professores possuem dedicação exclusiva. Um percentual de 36% dos professores 
desse departamento iniciou o exercício docente no ES na UFPE e 25% apresentam a do-
cência neste nível como única atividade desenvolvida ao longo da vida profissional. 

No âmbito do Departamento de Teoria Geral do Direito e Direito Privado (DTGDDP)  12

consta no site  uma relação com os nomes de 20 professores, dos quais 1 tem currículo na 
Plataforma Lattes mas não consta nenhuma informação, por tal razão foram considerados 
os currículos de 19 professores. No levantamento realizado constatamos que 95% dos pro-
fessores do DTGDDP possuem mestrado, 74% possuem doutorado, 47% especialização, 
26% pós-doutorado e o caso excepcional de apenas um professor só possuir especialização. 
Nesse Departamento 53% dos professores realizaram a pós-graduação stricto sensu após a 
inserção na docência no ES e 10% já iniciaram tal atividade com o título de doutor. No que 
se refere à atividade profissional no campo de formação 47% dos professores realizavam 
esse tipo de atividade antes de ingressar na UFPE, atualmente 42% realizam tal atividade 
acumulando com a docência e 42% dos professores possuem dedicação exclusiva. Um per-
centual de 74% dos professores desse Departamento iniciou o exercício docente no ES an-
tes de ingressar na UFPE e 47% apresentam a docência neste nível como única atividade 
desenvolvida ao longo da vida profissional. 

Diante do exposto podemos afirmar que o CCJ apresenta um perfil de professores cuja ti-
tulação mínima é o mestrado, contando com duas excepcionalidades: um professor que 
tem apenas graduação e outro somente especialização. Apesar de constar nos currículos 
considerados uma formação na pós-graduação para o ingresso no magistério superior, a 
atividade profissional no campo da formação inicial acumulando com a atuação docente 
ainda é marcante, mas com sinais de uma formação paralela como garantia de continuida-
de na atividade docente. Essa ordem de acontecimento remete considerar o afirmado por 
Zabalza (2004, p. 107) acerca do fato de que tal acumulação aponta que “o lugar onde se 
deposita a identidade docente é no conhecimento sobre a especialidade [...] e não no co-
nhecimento sobre a docência”. 

Centro de Artes e Comunicação 
O Centro de Artes e Comunicação (CAC) foi criado em 1975, está localizado no Campus Re-
cife. Possui oito departamentos cujo perfil de docentes, segundo informações originadas do 
respectivo currículo Lattes, está disposto no quadro a seguir. 

Quadro 3 – Perfil de professores do CAC  

Formação Experiência Profissional

Departamentos 
do CAC

Especialização Mestrado Doutorado Pós-Doc Atividade 
Profissional

Experiência 
Docente no ES

 https://www.ufpe.br/ccj/index.php?option=com_content&view=article&id=228&Itemid=18112
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Fonte: Plataforma Lattes

No site constam os nomes de 52 professores vinculados ao Departamento de Arquitetura e 
Urbanismo (DAU) , dos quais 1 já não está no quadro da UFPE, 5 não tinham o currículo 13

na Plataforma Lattes e 3 são professores substitutos. No âmbito dos 43 currículos analisa-
dos, cerca de 91% dos professores possuem mestrado, 79% possuem doutorado, 35% pos-
suem especialização e 16% possuem pós-doutorado. Neste departamento, 95% dos docen-
tes têm dedicação exclusiva, 67% exerciam atividade profissional antes de ingressar na 
UFPE e atualmente 5% acumulam atividade dessa ordem com a docência na UFPE. No que 
se refere à inserção na atividade docente, 56% dos professores iniciaram a docência na 
UFPE e 44% já tinham experiência docente no ES antes. Um dado a ressaltar é que 65% 
dos professores desse Departamento ingressaram na UFPE com o título de mestre e 37% 
com doutorado. 

No site do Departamento de Ciência da Informação (DCI)  consta uma relação congre14 -
gando os nomes de 28 professores, todos com o currículo disponível na Plataforma Lattes. 
No levantamento realizado constatamos que 100% dos docentes possuem mestrado, 89% 
possuem doutorado, 32% especialização e 14% possuem pós-doutorado. Neste Departa-
mento 100% dos docentes têm dedicação exclusiva e 78% exerciam atividade profissional 

Antes da 
UFPE

Atual Antes da 
UFPE

Início da 
UFPE

Arquitetura e 
Urbanismo – 
43 docentes

15 39 34 7 29 2 19 24

Ciência da 
Informação-28 
docentes

9 28 25 4 22 - 15 13

Comunicação 
Social-37 
docentes

16 36 36 9 27 1 20 17

Design-23 
docentes

10 20 20 6 10 1 6 17

Expressão 
Gráfica-17 
docentes

6 16 16 6 15 - 9 8

Letras-69 
docentes

29 59 59 14 46 - 47 22

Música-30 
docentes

8 28 21 1 22 - 9 21

Arte e 
Expressão 
Artística-29 
docentes

16 27 22 3 20 1 3 26

Formação Experiência Profissional

 https://www.ufpe.br/cac/index.php?option=com_content&view=article&id=227&Itemid=194.13

 https://www.ufpe.br/dci/index.php?option=com_content&view=article&id=206&Itemid=220.14
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antes de ingressar na UFPE. No que se refere à inserção na atividade docente, 46% dos 
professores iniciaram tal atividade na UFPE e 54% já tinham experiência docente antes 
desse ingresso. Um dado a ressaltar é que 93% dos professores ingressaram na UFPE com 
mestrado e 36% com o doutorado. 

No site do Departamento de Comunicação Social (DCS)  consta uma relação com os no15 -
mes de 37 professores, todos com currículo disponibilizado na Plataforma Lattes. Neste 
departamento, 97% dos professores possuem doutorado bem como mestrado; 43% possu-
em especialização e 24% pós-doutorado. 97% dos professores possuem dedicação exclusi-
va, 73% exerciam atividade profissional antes de ingressar na UFPE. No que se refere à in-
serção na atividade docente, 46% dos professores iniciaram na UFPE e 54% já tinham ex-
periência docente no ES. Um dado a ressaltar é que 62% dos professores do DCS ingressa-
ram na UFPE com doutorado. 

No site constam 25 professores vinculados ao Departamento de Design (DD) , dos quais 1 16

não tinha o currículo na Plataforma Lattes e 1 tem o currículo na Plataforma Lattes mas 
não consta nenhuma informação. No âmbito dos 23 currículos analisados, 87% dos profes-
sores possuem doutorado e mestrado, 43% possuem especialização e 26% pós- doutorado. 
Neste Departamento, 96% dos docentes têm dedicação exclusiva, 43% exerceram atividade 
profissional antes de ingressar na UFPE e 78% iniciaram a atividade docente na UFPE. 
Nesse Departamento, 50% dos professores ingressaram na UFPE com o mestrado e 33% 
com doutorado. 

No site constam os nomes de 20 professores vinculados ao Departamento de Expressão 
Gráfica (DEG) , dos quais 3 são professores substitutos. No âmbito dos 17 currículos con17 -
siderados, 94% dos professores possuem doutorado bem como mestrado, 35% possuem 
especialização e 35% pós-doutorado. 100% dos professores possuem dedicação exclusiva, 
88% exerceram atividade profissional antes de ingressar na UFPE. No que se refere à in-
serção na atividade docente, 47% dos professores iniciaram na UFPE. Um dado a ressaltar 
é que 76% dos professores do DEG ingressaram na UFPE com mestrado e 59% com douto-
rado. 

No site do Departamento de Letras (DL)  constam os nomes de 76 professores, dos quais 18

3 não consta, no Lattes, vínculo com a UFPE e 4 são professores substitutos. Dos 69 currí-
culos analisados, 86% dos professores possuem mestrado e doutorado, 42% possuem es-
pecialização e 20% pós-doutorado. Neste Departamento, 100% dos professores possuem 
dedicação exclusiva, 67% realizaram atividade profissional antes do ingresso na UFPE e 
32% iniciaram atividade docente na UFPE. 75% dos professores do DL ingressaram na 
UFPE com mestrado e 58% com doutorado. 

 https://www.ufpe.br/dcom/index.php?option=com_content&view=article&id=54&Itemid=122.15

 https://www.ufpe.br/design/index.php?option=com_content&view=article&id=206&Itemid=238.16

 https://www.ufpe.br/expressaografica/index.php?option=com_content&view=article&id=206&Itemid=220.17

 https://www.ufpe.br/letras/index.php?option=com_content&view=article&id=206&Itemid=22018
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No site constam os nomes de 35 professores vinculados ao Departamento de Música 
(DM) , dos quais 2 não consta, no Lattes, vínculo com a UFPE e 3 não possuem currículo 19

nesta Plataforma. No âmbito dos 30 currículos analisados 93% dos professores possuem 
mestrado, 70% doutorado e 27% especialização. 100% dos professores possuem dedicação 
exclusiva, 73% realizaram atividade profissional antes de ingressar na UFPE e 70% inicia-
ram a atividade docente no ES na UFPE. Um dado a ressaltar é que 70% dos professores 
ingressaram na UFPE com mestrado e 13% com doutorado. No DM apenas 1 professor 
possui pós-doutorado. 

No site constam os nomes de 35 professores vinculados ao Departamento de Teoria da Arte 
e Expressão Artística (DTAEA) , dos quais 6 não consta no Lattes vínculo com a  UFPE. 20

No âmbito dos 29 currículos considerados 93% dos docentes possuem mestrado, 76% dou-
torado, 55% especialização, 10% pós-doutorado. Neste departamento, 69% dos docentes 
realizaram atividade profissional antes de ingressar na UFPE e 97% têm dedicação exclusi-
va. 10% dos professores do DTAEA tiveram experiência docente no ES antes do ingresso na 
UFPE. Neste Departamento, 97% dos professores têm dedicação exclusiva. 

Os dados considerados acerca do professorado do CAC evidenciam um perfil centrado na 
atividade docente, contando apenas com um percentual de 2% de professores sem dedica-
ção exclusiva. No cômputo geral, o professorado deste Centro também evidencia o  peso da 
formação no âmbito da pós-graduação stricto sensu como condição privilegiada para in-
serção e continuidade no magistério superior. Esses dados refletem o pensamento de Sch-
netzler, Cruz e Martins (2015, p. 2) quando afirmam que os requisitos para o magistério 
superior “parece ter deslocado também a formação de seus docentes de um paradigma cen-
trado na profissão para outro centrado na pós-graduação e na pesquisa”. 

Centro Acadêmico do Agreste (CAA) 
Sediado em Caruaru e inaugurado em 2006, o Centro Acadêmico do Agreste (CAA) foi o 
primeiro campus da UFPE no interior e congrega cinco núcleos cujo perfil de professores, 
segundo informações oriundas dos respectivos currículos Lattes, está disposto no quadro a 
seguir. 

Quadro 4 – Perfil de professores do CAA 

Formação Experiência Profissional

Núcleos do 
CAA

Especialização Mestrado Doutorado Pós-Doc Atividade 
Profissional

Experiência 
Docente no ES

Antes da 
UFPE

Atual Antes da 
UFPE

Início da 
UFPE

Ciências da 
Vida-19 
professores

15 14 6 3 16 18 7 12

 https://www.ufpe.br/musica/index.php?option=com_content&view=article&id=403&Itemid=31219

 https://www.ufpe.br/cac/index.php?option=com_content&view=article&id=222&Itemid=18820
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Fonte: Plataforma Lattes. 

No site do Núcleo de Ciências da Vida (NCV) , especificamente a relação de docentes do 21

curso de Medicina, a única disponível, constam os nomes de 26 professores, dos quais 2 
não possuem currículo na Plataforma Lattes, 1 possui currículo, mas sem informações, e 4 
no currículo não consta vínculo com a UFPE. No âmbito dos 19 currículos considerados, 
constatamos que 89% dos professores possuem especialização, 74% possuem mestrado, 
31% têm o título de doutor e apenas 15% possuem pós-doutorado. Neste Núcleo apenas 5% 
dos professores possuem dedicação exclusiva e 84% exerciam atividade profissional no 
campo da formação inicial antes de ingressar na UFPE. No que se refere à inserção na ati-
vidade docente no ES, 63% dos professores iniciaram a docência na UFPE. Um dado a res-
saltar é que 69% dos professores ingressaram na UFPE com mestrado e 13% dos professo-
res ingressaram com o doutorado. No CAA, esse Núcleo congrega um professorado com 
perfil acadêmico- profissional, para além de poucos casos de dedicação exclusiva, com me-
nor percentual de titulação de mestrado, doutorado e pós-doutorado. 

No site constam 36 professores vinculados ao Núcleo de Design (ND) , dos quais 2 já não 22

estão no quadro da UFPE e 1 não tinha o currículo na Plataforma Lattes. No âmbito dos 33 
currículos considerados de professores lotados no ND, constatamos que 100% possuem 
mestrado, 91,1% especialização, 76% doutorado e apenas 3% possuem pós-doutorado. No 
ND, 100% dos docentes têm dedicação exclusiva, 42% exerciam atividade profissional an-
tes de ingressar na UFPE. No que se refere à inserção na atividade docente, 36% dos pro-
fessores iniciaram tal atividade na UFPE e 64% já tinham experiência docente anterior no 
âmbito do ES, dos quais 12% também atuaram como Professor Substituto. Um dado a res-
saltar é que 100% ingressaram na UFPE com o título de mestre, 17,6% ingressaram com o 
título de  doutor e atualmente apenas 21% dos professores permanecem sem tal titulação. 
O ND congrega um perfil de professores centrado na atividade profissional docente, inclu-
sive 58% apresentam a docência no ES como única atividade profissional desenvolvida ao 
longo da vida profissional. 

Design-22 
professores

30 33 26 1 14 - 21 12

Gestão-27 
professores

15 26 23 3 15 - 15 12

Formação 
Docente-57 
professores

20 56 54 20 38 - 40 17

Tecnologia-46 
professores

6 45 43 10 32 - 18 28

Formação Experiência Profissional

 https://www.ufpe.br/medicinacaruaru/index.php?option=com_content&view=article&id=306&Itemid=238.21

 https://www.ufpe.br/caa/index.php?option=com_content&view=article&id=346&Itemid=241.22
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No que diz respeito ao Núcleo de Gestão (NG) , no site de pertinência encontram-se rela23 -
cionados os nomes de 29 professores, dos quais 2 não se encontram mais vinculados à 
UFPE. No quadro dos 27 currículos considerados, constatamos que todos os professores 
têm dedicação exclusiva, 100% têm mestrado, 88% possuem doutorado, 58% possuem es-
pecialização e 12% possuem pós-doutorado. 58% dos docentes desenvolviam atividade pro-
fissional antes de ingressar na UFPE e 58% iniciaram a docência no ES antes de ingressar 
na UFPE. 93% já possuíam o título de mestre quando ingressaram na UFPE e 56% concluí-
ram ou fizeram o doutorado após a entrada na UFPE. 

No site constam 69 professores vinculados ao Núcleo de Formação Docente (NFD) , dos 24

quais 10 já não estão no quadro da UFPE e 2 não tinham o currículo na Plataforma Lattes. 
No que se refere aos 57 currículos considerados do NFD, 98% dos professores possuem 
mestrado, 95% possuem doutorado, 35,4% dos professores possuem especialização e 35% 
possuem pós-doutorado. 100% dos professores desse vínculo têm dedicação exclusiva. 
Cerca de 66% dos professores desenvolviam atividade profissional antes de ingressar na 
UFPE. Um dado a ressaltar é que 73% dos professores ingressaram na UFPE com o título 
de doutor. 69% dos professores iniciaram a docência universitária antes da UFPE e 31% 
iniciaram essa docência na UFPE. Esse departamento congrega o maior percentual de dou-
tores do CAA. 

Dos 48 professores relacionados no site do Núcleo de Tecnologia (NT) , 2 não fazem mais 25

parte do quadro da UFPE e os currículos de 46 professores foram considerados no levan-
tamento dos dados. No levantamento realizado, constatou-se que 97% dos professores têm 
mestrado, 93% doutorado, 22% pós-doutorado e 13% especialização. Todos os professores 
têm dedicação exclusiva, cerca de 61% dos professores iniciaram a atividade docente no ES 
na UFPE e 70% dos professores exerceram atividade profissional antes de ingressar na 
UFPE. 93% dos professores ingressaram na UFPE com o mestrado e 83% com doutorado. 
Esse Departamento congrega o maior quantitativo de professores que iniciaram a atividade 
docente na UFPE. 

Os dados considerados acerca do professorado do CAA evidenciam um perfil centrado na 
atividade docente, contando com quatro dos cinco núcleos com professores com dedicação 
exclusiva, apesar de também congregar um Núcleo com um marcante quantitativo de pro-
fessores acumulando a atividade profissional no campo da formação inicial com a atuação 
docente. No cômputo geral, o professorado do CAA evidencia o peso da formação no âmbi-
to da pós-graduação stricto sensu como condição privilegiada para inserção no magistério 
superior. Nos termos de Schnetzler, Cruz e Martins (2015), esses dados confirmam um 
modelo de formação profissional centrado na pós-graduação. Também fica evidente uma 
tendência à profissionalização docente do ponto de vista do exercício a tempo inteiro, reve-

 https://www.ufpe.br/caa/index.php?option=com_content&view=article&id=348&Itemid=243.23

 https://www.ufpe.br/caa/index.php?option=com_content&view=article&id=347&Itemid=242.24

 https://www.ufpe.br/caa/index.php?option=com_content&view=article&id=349&Itemid=244.25
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lada pelo percentual de 100% de dedicação exclusiva em quatro dos cinco núcleos que 
compõem o CAA. 

Em suma, cada centro, apesar de características próprias, assemelha-se em grande parte 
por congregar professores com mestrado como titulação mínima. No que se refere ao CCJ 
o desenvolvimento da carreira no âmbito da formação inicial tanto vem antes da carreira 
docente como paralela à pós-graduação stricto sensu. Inclusive, no caso do currículo dos 
professores mais antigos, esse nível de curso parece indicar uma condição de permanência 
na docência como uma formação paralela. Esse dado realça uma característica do CCJ que 
é uma concentração de professores sem vinculo de dedicação exclusiva. 

No caso do CAC os currículos considerados também pareceram indicar a realização da pós-
graduação como condição de permanência na docência, acrescida do dado de condição 
para inserção na docência no Ensino Superior. Inclusive, diferentemente do CCJ, o percen-
tual é muito pequeno de professores que acumulam a docência com atividades no âmbito 
da formação inicial. Sem contar que a maioria dos professores iniciou a docência na UFPE. 

O CAA conforme o material considerado congrega um perfil de professores com caracterís-
ticas comuns de dedicação exclusiva e maioria com formação pós-graduada em quatro dos 
cinco núcleos que o compõe. E a exceção está no Núcleo de Ciências da Vida que possui a 
maioria do seu professorado com atividade paralela à docência, em termos de exercício 
profissional no campo da formação inicial. Outra característica desse Centro é congregar 
um maior número de professores que iniciaram suas atividades no ES bem como concluí-
ram a pós-graduação antes da inserção na UFPE. 

Esses resultados evidenciam o estatuto da pós-graduação stricto sensu como condição para 
inserção e continuidade no magistério superior. E, entre outros questionamentos, remete- 
nos a concordar com Soares e Cunha (2010, p. 599) quando apontam para a urgência da 
“reflexão sobre o que significa, efetivamente, a formação do professor da educação superi-
or na pós-graduação stricto sensu, incluindo os saberes e as atividades fundamentais para 
a sua profissionalização, na perspectiva de responder aos desafios contemporâneos”. 

Tal afirmativa remete-nos a explicitar que o delineamento de um perfil acadêmico-profis-
sional por si só é limitado para tratar da profissionalização docente na universidade. Mas, 
no âmbito da intenção que se encontra na base deste estudo, configura-se como um ponto 
de partida para tratar da profissionalização do docente da UFPE. 

Considerações finais 

Diante do exposto, o que temos a dizer acerca da questão, tendo em conta que a docência 
na universidade vem transitando da exigência do reconhecimento profissional no campo 
de atuação para a exigência de uma certificação advinda da pós-graduação stricto sensu: 
que elementos vêm caracterizando a profissionalização docente na UFPE? 
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Ressalvando o caso de ainda termos encontrado na UFPE o caso de um professor cuja for-
mação está restrita ao curso de graduação e outro ao curso de especialização, para tratar da 
questão acima explicitada inicialmente apresentamos o quadro abaixo em que consta um  
perfil dos centros considerados. 

Quadro 5 – Perfil do professorado dos centros considerados 

Fonte: Dados das autoras. 

Esse quadro evidencia um perfil acadêmico-profissional condizente com o afirmado por 
Schnetzler, Cruz e Martins (2015, p. 1) de que “sob o ponto de vista formal, tem sido atri-
buição dos programas de pós-graduação. A titulação obtida nesses programas é, cada vez 
mais, considerada pré-requisito para a contratação e/ou para o exercício da docência na 
maioria das IES públicas e privadas”. 

Os achados ainda revelam que a depender do Centro/Departamento, a atividade profissio-
nal no campo da formação inicial acumulando com a atuação docente ainda é marcante – 
como é o caso do Centro de Ciências Jurídicas e do Núcleo de Ciências da Vida/CAA. 

Mas a certificação advinda da pós-graduação stricto sensu vem assumindo uma centrali-
dade na condição para a inserção bem como para a continuidade no magistério superior, 
em todos os centros considerados. Inclusive, um achado a destacar é o investimento numa 
formação paralela como garantia de continuidade na atividade docente, feita por aqueles 
que acumulam a docência com a atividade da formação inicial. 

Em suma, podemos afirmar que os resultados revelam o afirmado na literatura acerca do 
estatuto da pós-graduação, entre outros, no estudo de Schnetzler, Cruz e Martins (2015). 
Por sinal, ratifica o afirmado por Ramos (2008, p. 38) de que a pós-graduação strictu sen-
su, embora não tenha como foco a formação profissional docente, configura-se como uma 
espécie de licentia docenti – ao autorizar e credenciar para o magistério superior. 

Formação Experiência Profissional

Centro Especialização Mestrado Doutorado Pós-Doc Atividade 
Profissional

Experiência 
Docente no ES

Antes da 
UFPE

Atual Antes da 
UFPE

Início da 
UFPE

Ciências 
Jurídicas-60 
professores

42% 93% 80% 26% 50% 55% 72% 28%

Artes e 
Comunicação-2
76 professores

39% 92% 84% 18% 69% 2% 46% 54%

Acadêmico do 
Agreste-182 
professores

47% 96% 84% 20% 63% 10% 55% 45%
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Internationalisation of Higher Education in a ‘catching-up’ country 
Experiences of International Students in Portugal 

Cosmin Nada1 e Helena Costa Araújo1  

1CIIE-FPCEUP 

Abstract: Drawing on a PhD research conducted in the last four years, on the migratory and 
learning experiences of international students in Portugal, this paper aims to understand 
students’ perceptions in regard to the institutional support provided by their universities. 
Moreover, this paper aims to discuss the relationship between institutional and informal 
networks of support, along with the importance that these networks assume in the lives of 
international students.  

The research literature widely recognises that international students face many challenges 
during their sojourns in the host countries (Toyokawa & Toyokawa, 2002; Sakurai et al., 
2010; Smith & Khawaja, 2011), and many turn to their universities for support. Since Portu-
gal is a ‘catching-up’ country in regard to the internationalisation of its higher education sys-
tem (Horta, 2010), institutional mechanisms of support may not be readily available to them. 
In this sense, social support networks may add students in the challenges experienced as re-
sult of living and studying in a foreign country, and previous research has shown that social 
support networks do play a crucial role in the adaptation of international students (Baba & 
Hosoda, 2014; Thomas & Sumathi, 2016; Mao & Liu, 2016). 

The empirical data referred in this paper has been obtained through a narrative approach to 
students’ experiences. Rather than focusing on a process of data collection, twelve internatio-
nal students’ in Portugal were involved in the actual co-construction of the data (Riessman, 
2008). The process of selecting these students was informed by a purposeful sampling tech-
nique (Patton, 2002; Braun & Clarke, 2013), based on the principle of maximum variation 
(Koerber & McMichael, 2008), with the intention to illuminate several different facets of stu-
dents’ experiences. The twelve participants were enrolled in four public Portuguese universi-
ties, selected according to their total number of students, geographic position and number of 
international students enrolled.  

The results indicate that most students are rather unsatisfied with the ways in which their 
universities aided them in their migratory and educational journeys. Most narratives revealed 
significant weaknesses in the strategies employed by Portuguese universities in order to deal 
with their increasingly diverse student bodies. For instance, some participants noticed: a lack 
of orientation and support activities directed to international students; the existence of undif-
ferentiated and inadequate pedagogical mechanisms in order to react to their specific lear-
ning needs. However, the findings also indicate that international students’ experiences in 
Portugal are not marked solely by numerous struggles and challenges, but also by significant 
learning outcomes, given that, in spite of all difficulties, the participants reported positively 
on their international experiences. These results suggest that informal social support 

!179 !



networks (peers, friends or members of the local community) may fill the void left behind by 
inadequate institutional strategies directed to international students. 

The twelve narratives give account of a diverse set of experiences, albeit some patterns surfa-
ced in the analysis, especially in regard to international students’ support networks. Most 
students reported rather negatively on the institutional support they have received and posi-
tively on their informal support networks. Consequently, Portuguese universities should ack-
nowledge that international students constitute a peculiar group, with specific (learning) ne-
eds and requirements. Attending to the importance that informal support networks assume 
in the lives of international students, it is important to acknowledge that higher education 
institutions cannot, nor should they be expected to intervene in all the struggles that interna-
tional students may face. There are cases in which the role of universities is to provide condi-
tions for other agents to aid these students in their quests (Sawir et al., 2008), and the narra-
tives reveal that local students and members of the local community can be crucial in suppor-
ting international students. 
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Resumo: A importância de se conhecer o perfil do aluno é evidenciada pela UNESCO 
(2011), quando afirma que a educação deverá estar centrada nos alunos, sendo estes conside-
rados protagonistas da sua aprendizagem e não meramente recetores de conteúdos. É de ex-
trema relevância a realização de um estudo que possa contribuir para a identificação do perfil 
do aluno, bem como do seu estilo de vida, para que o método de ensino-aprendizagem possa 
ser adequado às suas características e potenciar o desenvolvimento das suas competências. 
Este estudo apresenta um quadro comparativo entre as semelhanças e diferenças a nível do 
estilo de vida dos universitários de uma instituição portuguesa e brasileira. Trata-se de um 
estudo comparativo, do tipo descritivo-correlacional, com recurso a um inquérito por questi-
onário, que inclui uma escala validada, designada por estilo de vida fantástico. Participaram 
no estudo 1.240 alunos de duas universidades. A maioria dos estudantes (51,7%) se enqua-
drou na categoria geral de um estilo de vida Muito Bom. A nível das pontuações obtidas na 
escala que avalia o estilo de vida, a universidade brasileira apresentou valores mais elevados 
comparativamente à universidade portuguesa. Em alguns itens da escala do estilo de vida, 
verificaram-se diferenças significativas entre as duas instituições de ensino superior. De um 
modo geral, conclui-se que os indivíduos apresentam um bom estilo de vida, porém os resul-
tados obtidos permitiram identificar itens da escala do estilo de vida que devem ser melhor 
desenvolvidas, com vista à adoção de medidas que promovam melhor estilo de vida contínuo 
de cada universitário para o sucesso académico.  

Palavras chave: Estilo de vida, universitários, educação.  

Texto 
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The impact of extracurricular participation experiences on the acade-
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Aim 

To contribute to the development of knowledge concerning the impact of extracurricular par-
ticipation experiences (inside and outside the academic context) on the academic success and 
professional insertion of university students. Academic success is understood here as a di-
mension that goes beyond the grade point average (GPA), including several elements that 
could be identified in a broader perspective of the students’ academic experience, such as sa-
tisfaction with the college/university, acquisition of knowledge, and skills and competences 
on personal, interpersonal, professional, and civic and political domains. 

Theoretical Framework 

The research that we intend to present here is theoretically supported by the argument that 
the level of student involvement on the overall academic experience – including not only the 
energy devoted to studying, but also the time spent on campus interacting with faculty mem-
bers and other students, and on extracurricular activities – is positively associated with 
higher levels of academic performance (e.g., knowledge, GPA, …), and personal/ interperso-
nal and professional skills (cf. Astin, 1984; Pascarella and Terenzini, 2005).  

Method 

In order to systematically collect and analyze the empirical and conceptual contributions 
about the causality relationship between extracurricular participation experiences and aca-
demic success and/or employment, we followed a simplified version of the stages to be carri-
ed out to ensure a systematic literature review advanced by Petticrew and Roberts (2006, p. 
27). 

Research questions 
What are the most representative and significant participation experiences – i.e., extracurri-
cular participation (or extracurricular activities), civic engagement and political participation 
– lived by the university students? 
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What kind of impact (+ or -) do the different participation experiences (i.e., extracurricular 
participation or extracurricular activities, civic engagement and political participation) have 
on the academic success of the university students? 

What kind of impact (+ or -) do the different participation experiences (i.e., extracurricular 
participation or extracurricular activities), civic engagement and political participation) have 
on the employability of university students? 

Databases selected, Period of analysis and Keywords 
The criteria adopted in the systematic literature review were: i) international online databa-
ses; ii) available in full-text; iii) search conducted in All Fields (e.g., article title, abstract, 
keywords, etc.); iv) only peer-reviewed scientific articles, since these sources are considered 
as the most useful for literature reviews (cf. Ceulemans et al., 2015; Saunders et al., 2012); 
and v) only articles in English language. 

The literature review was performed in the following international databases: EBSCOhost 
(www.ebscohost.com), which includes 5 databases in the area of Psychology, and 3 in the 
area of Educational Sciences, namely the Educational Resource Information Center (ERIC), 
and Web of Science (WOS) (www.wokinfo.com) and Scopus (www.scopus.com), to consider a 
broader range of disciplines (cf. Ceulemans et al., 2015; Gaziulusoy and Boyle, 2013). 

The literature search was limited to articles published between 1999 and 2016. 

The search words selected as keywords for the review were: “academic* achievement”, “aca-
demic* performance”, “academic* success”, “academic* outcomes”, “employ*”, “job*”, “occu-
pation*”, “profession*”, “labour market” and “labor market”. Each of these keywords was 
used in conjunction with the following combination of words: (“extracurricular participation” 
OR “extracurricular activit*” OR “civic engagement” OR “political participation”) AND (“uni-
versity student*” OR “higher education student*” OR “college student*” OR “undergraduate 
student*”). 

Preliminary Results and Conclusions 

There is a significant absence of studies focusing on other extracurricular activities besides 
service-leaning, sports, volunteering, and other school-related activities, such as: youth parti-
es, youth associations, unions, etc. 

The vast majority of the references analysed indicate that extracurricular participation expe-
riences (inside and outside the academic context) have a positive impact on the academic 
success and on professional insertion of university students. 
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Notwithstanding, the positive effects of the extracurricular experiences are mainly focused on 
cognitive (acquisition of knowledge, higher GPA, etc.) and personal and interpersonal (lea-
dership, self-confidence, communication, etc.) domains. 
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Resumo: O conhecimento sobre as caraterísticas pessoais e sociais dos estudantes que ace-
dem ao ensino superior, os modos de acesso e os percursos académicos que vão trilhando ao 
longo dos cursos que frequentam é relevante para aumentar a democraticidade do ensino su-
perior, para a avaliação dos cursos, e para apoiar a criação de condições que permitam con-
cretizar a meta de 2020 de aumentar para 40% a percentagem da população da coorte entre 
30-34 anos com  diploma de ensino superior.  

Em conformidade, está a ser realizado um estudo, em 4 universidades públicas portuguesas 
(UPorto, ULisboa, UÉvora, UMinho). Este estudo a partir de um conjunto diversificado de 
variáveis sociodemográficas e académicas, caracterizou e acompanhou o universo de estu-
dantes que se candidataram pelo concurso nacional de acesso em 2009/10 e que se inscreve-
ram pela primeira vez, em cursos de licenciatura e de mestrado integrado em todas as áreas 
científicas, sendo os seus percursos académicos seguidos até 2014/15.  

A definição das varáveis tidas em conta na recolha de dados e na sua análise apoiou-se em 
referenciais teóricos que realçam a atual heterogeneidade dos públicos que acedem ao Ensino 
Superior em Portugal e a heterogeneidade dos seus percursos (Costa e Lopes, 2006; Costa, 
Lopes e Caetano, 2014; Almeida, A N; Vieira, M M (2012; Almeida, A. N. 2013; Alves, N., Vi-
eira, M. M., Almeida, A. N. e André, I. 2013) e os efeitos do numerus clausus e da ordem de 
escolha do curso frequentado (CIPES, 2008), do background familiar (Tinto, 1993; Almeida 
et al., 2008), da distância entre a residência familiar e a instituição de ensino superior (Chow 
e Healey, 2008; Lewicka, 2011), das vivências institucionais (Rocha e Silva, 2007; Leite e 
Ramos, 2012). 

Numa primeira fase de orientação quantitativa, a investigação dispôs dos dados de cada uma 
das universidades, produzindo uma análise estatística relativa às variáveis sociodemográficas 
e académicas dos estudantes no que se refere ao acesso e aos percursos académicos, obser-
vando a sua relação com o sucesso e com o insucesso académico. Essa análise permitiu res-
ponder às perguntas de pesquisa: 1) Quem são os candidatos ao primeiro ano que ingressa-
ram, pela primeira vez, nas Universidades de Évora, Lisboa, Minho e Porto no ano 
2009/2010?; 2) Quais as condições destes estudantes perante a frequência do ensino superi-
or?; 3) Quais os percursos destes estudantes entre 2009/10 e 2012/13 ou 2014/15? 

Os resultados, em termos de acesso, mostram:  
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estudantes maioritariamente do sexo feminino, idades entre os 18 e os 19 anos; pertencem a 
famílias em que pais e mães trabalham por conta de outrem em ocupações concentradas nas 
funções administrativas e de técnicos superiores, com habilitações escolares inferiores ao en-
sino superior; a área geográfica de proveniência concentra-se no distrito de localização da 
IES bem como nos distritos limítrofes, com exceção da Universidade de Évora na qual, em 
média, ingressam estudantes que ficam mais longe da residência do agregado familiar. As 
classificações médias de ingresso diferem significativamente entre as 4 Universidades e as 
áreas científicas, sendo a Universidade do Porto a que tem médias mais elevadas. 

Os resultados, relativos aos percursos, mostram: a proporção de estudantes ingressados que 
conclui atempadamente os cursos é apenas de cerca de 25%; a proporção de estudantes que 
vai prolongando a sua atividade académica, ao longo do período em estudo, realizando todos 
os anos um pequeno número de ECTS é muito expressiva; o problema do abandono (dro-
pout) é mais significativo no primeiro ano, diminuindo ao longo dos anos seguintes do curso; 
em grande parte dos cursos as classificações médias são mais baixas do que as médias de in-
gresso. 
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Early School Leaving and Young Adult Aspirations towards Higher Edu-
cation 
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Abstract: This paper is focused on the Portuguese case of the RESL.eu project (Reducing 
Early School Leaving in Europe). Its main objective is to conceptualise the access to higher 
education within a framework of social (in)justice and (in)equality, while interrogating why 
some young adults reach tertiary education whilst others have their educational trajectories 
interrupted after - or during – compulsory education. Besides giving account of youngsters’ 
intentions regarding their potential enrolment in higher education, this paper aims to un-
derstand how those intentions and perspectives are shaped by their previous experiences in 
school and beyond.  

The RESL.eu project is conducted in nine European countries and seeks to provide insights 
into the processes influencing early school leaving, including the development of generic con-
ceptual models based on research to predict and tackle this social and individual problem. 
Since school failure and ESL, especially among the most disadvantaged groups (Araújo et al, 
2014; Nouwen et al., 2016; Van Pragg et al., 2017), raises serious social/educational concerns, 
ESL should not be regarded as a problem that only affects schools or individuals. In fact, pre-
vious research indicates that ESL bears worrisome consequences for social and economic de-
velopment in general (Dale, 2010; Lamb et al., 2011), and was identified as a political issue 
(Justino et al., 2014; Magalhães et al., 2015). Even though the rates of ESL have decreased 
significantly in the last decades (from 50% in 1992 to 14% in 2016), Portugal continues above 
the European average of 10.8% (Eurostat, 2017). Certainly, this significant number of 
youngsters who leave education early will also have a negative impact in the numbers of 
higher education enrolments at the national level. Indeed, the Portuguese higher education 
scenario has been registering a constant reduction in the enrolment of ‘traditional 
students’ (A3ES, 2012); the ones who follow a continuous academic path (Quintas et al., 
2014), confirming that the fight against ESL should constitute an area of priority intervention 
both for schools and universities.  

The results presented in this paper are based on a mixed-method, albeit with a more detailed 
exploration of qualitative data, whose collection was conducted in two distinct phases (longi-
tudinal) and was focused on the educational trajectories of 24 youngsters, among which: 8 
enrolled in mainstream education, 8 early school leavers and 8 enrolled in alternative lear-
ning arenas. The analysis of the qualitative data was conducted in line with the assumptions 
of content analysis, taking into account the following categories: individual, parental and 
peer-group aspirations.  
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The quantitative data collection took place in two different phases, totalising 2105 filled ques-
tionnaires. Its quantitative results indicate that the majority of young adults (59.4%), would 
like to continue their studies beyond compulsory education; 53.4% aspire to a higher educa-
tion degree, whilst 6% aim to obtain a post-secondary vocational qualification. The qualitati-
ve data provides a more nuanced view over this tendency, given that some interviewed 
youngsters also mentioned the intention to achieve a higher education degree, while others 
are still undecided or even unwilling to pursue studies. These data give account of an array of 
intricate and diverse educational trajectories marked by numerous struggles and obstacles 
that many youngsters face in the achievement of their educational aspirations, as for instan-
ce: financial difficulties, family lack of conditions, motherhood and others.  

The longitudinal character of this study allowed grasping the complexity embedded in young 
adults’ educational trajectories and the ways in which their aspirations could change over 
time, in accordance to their immediate needs and life conditions. Data also reveal that educa-
tional trajectories marked by social inequalities can contribute to the exclusion of many 
young adults from the access to university, suggesting that social injustice may constitute an 
obstacle in the achievement of a more just system of access to higher education for all.  
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Resumo: Com esta comunicação pretendemos mapear as tendências de investigação sobre 
os processos de transição para o ensino superior na Europa, através da sistematização das 
perspetivas encontradas na literatura sobre o tema, em particular nos estudos que abordam o 
assunto a partir de uma perspetiva educativa. Assim, pretendemos, por um lado, conhecer a 
importância quantitativa dos estudos focados nesta perspetiva e, por outro lado, compreen-
der os fatores, processos e atores educativos considerados na transição para o ensino superi-
or. A partir desta identificação procuramos também compreender diferenças e semelhanças 
entre o contexto Português, em particular, e o restante contexto europeu, no que diz respeito 
à perspetiva educativa sobre os processos de transição. 

Apesar de o foco desta comunicação ser a perspetiva educativa sobre a transição para o ensi-
no superior, partimos de uma definição holística deste processo, que considera de forma in-
tegrada as diferentes dimensões que o influenciam. Numa perspetiva mais vincadamente 
educativa as transições escolares são descritas como um processo que ocorre ao longo da ex-
periência educativa e são genericamente definidas como "uma mudança significativa na vida, 
no autoconceito e na aprendizagem de um aluno", representando uma "mudança de estado 
de compreensão, desenvolvimento ou maturidade para outro" (Hussey & Smith, 2010: 156). 
Numa definição mais sociológica, Abrantes (2005) define o processo de transição escolar 
como uma mudança de contexto social que se estabelece como uma rutura com uma ordem 
estabelecida, com efeitos sobre a identidade e a reestruturação social. A transição escolar 
também pode ser vista, de uma perspetiva mais pessoal, como um passo decisivo na constru-
ção da identidade dos alunos (Sousa, Lopes & Ferreira, 2013), mas também como um mo-
mento que promove desafios e crises de desenvolvimento (Guerra, 2013), especialmente 
quando se refere à transição para o ensino superior. Como podemos ver, não há uma defini-
ção estabilizada em relação ao conceito de transição escolar, muito porque se trata de um 
conceito multidimensional no qual as diferentes dimensões que o compõem estão em cons-
tante e complexa inter-relação (Santos & Almeida, 2000, Gonçalves, 2000). 

No intuito de melhor conhecer as tendências de investigação sobre os processos de transição 
para o ensino superior na Europa realizou-se uma revisão de literatura alojada em bases de 
dados científicas – Web of Science, Scopus e Repositório Científico de Acesso Aberto de Por-
tugal. Utilizaram-se como critérios de pesquisa a adequação aos termos "transition to higher 
education" ou "transition to university", o tipo de textos - artigos em revistas científicas, li-
vros ou capítulos de livros e conferências, a língua - inglês, espanhol e português e data de 
publicação - desde 2000 até ao presente. Tendo em conta estes critérios, encontramos 64 re-
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ferências relativas ao contexto europeu e 21 relativas ao contexto específico português, das 
quais realizamos análise de conteúdo através do programa informático NVivo 10. 

De uma forma geral, podemos concluir desta análise que no contexto europeu existe um mai-
or número de investigações sobre a transição para o ensino superior que focam uma perspe-
tiva educativa, comparativamente com aquilo que acontece no contexto português. No entan-
to, verifica-se também que os estudos sobre a transição a partir de uma abordagem educativa 
têm vindo a aumentar nos últimos anos. Para além disso, evidencia-se que existe, nos textos 
que abordam uma perspetiva educativa no contexto português, uma maior tendência para 
tratar aspetos institucionais e práticas de ensino e aprendizagem, enquanto que no restante 
contexto europeu são abordados com maior ênfase as práticas de ensino e aprendizagem e a 
influência do perfil dos estudantes nos processos de transição. 
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Perfil de Estilo de Vida dos Universitários 
Estudo descritivo-correlacional entre uma universidade portuguesa e brasileira 

Rúbia S. Fonseca1; Joaquim Escola1; Amâncio Carvalho1 e Armando Loureiro1 

1Universidade de Trás os Montes e Alto Douro  
Contactos: rubiasalf@yahoo.com.br, jescola@utad.pt , amancioc@uatd.pt, aloureiro@utad.pt 

Resumo: A importância de se conhecer o perfil do aluno é evidenciada pela UNESCO 
(2011), quando afirma que a educação deverá estar centrada nos alunos, sendo estes conside-
rados protagonistas da sua aprendizagem e não meramente recetores de conteúdos. É de ex-
trema relevância a realização de um estudo que possa contribuir para a identificação do perfil 
do aluno, bem como do seu estilo de vida, para que o método de ensino-aprendizagem possa 
ser adequado às suas características e potenciar o desenvolvimento das suas competências. 
Este estudo apresenta um quadro comparativo entre as semelhanças e diferenças a nível do 
estilo de vida dos universitários de uma instituição portuguesa e brasileira. Trata-se de um 
estudo comparativo, do tipo descritivo-correlacional, com recurso a um inquérito por questi-
onário, que inclui uma escala validada, designada por estilo de vida fantástico. Participaram 
no estudo 1.240 alunos de duas universidades. A maioria dos estudantes (51,7%) se enqua-
drou na categoria geral de um estilo de vida Muito Bom. A nível das pontuações obtidas na 
escala que avalia o estilo de vida, a universidade brasileira apresentou valores mais elevados 
comparativamente à universidade portuguesa. Em alguns itens da escala do estilo de vida, 
verificaram-se diferenças significativas entre as duas instituições de ensino superior. De um 
modo geral, conclui-se que os indivíduos apresentam um bom estilo de vida, porém os resul-
tados obtidos permitiram identificar itens da escala do estilo de vida que devem ser melhor 
desenvolvidas, com vista à adoção de medidas que promovam melhor estilo de vida contínuo 
de cada universitário para o sucesso académico.  

Palavras chave: Estilo de vida, universitários, educação.  

Abstract: The importance of knowing the student's profile is evidenced by UNESCO (2011), 
when he affirms that the education should be centered in the students, being these conside-
red protagonists of their learning and not merely receivers of contents. It is extremely rele-
vant to carry out a study that can contribute to the identification of the profile of the student, 
as well as their lifestyle, so that the teaching-learning method can be adapted to their charac-
teristics and enhance the development of their skills. This study presents a comparative pic-
ture between the similarities and differences in the lifestyle of the university students of a 
Portuguese and Brazilian institution. This is a comparative, descriptive-correlational study 
using a questionnaire survey, which includes a validated scale, termed a fantastic lifestyle. 
1,240 students from two universities participated in the study. The majority of the students 
(51.7%) fell into the general category of a Very Good lifestyle. At the level of the scores obtai-
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ned in the scale that evaluates the lifestyle, the Brazilian university presented higher values 
compared to the Portuguese university. In some items of the lifestyle scale, there were signifi-
cant differences between the two institutions of higher education. In general, it is concluded 
that individuals have a good lifestyle, but the results obtained allowed to identify items of the 
lifestyle scale that should be better developed, with a view to adopting measures that promote 
a better continuous lifestyle Of each university for academic success. 

Keywords: Lifestyle; University students; education 

Introdução  

Segundo Zhan (1992) & Setier (1993) As aspirações por um estilo de vida saudável, conse-
quentemente boa qualidade de vida, são certamente tão antigas quanto à humanidade e 
têm sido preocupações constantes do ser humano. Para Durkheim (1973) os Estilos de 
Vida são as “maneiras de agir, pensar e sentir”. Neste caso, o sociólogo expande e faz con-
vergir para a definição várias dimensões da pessoa como o sócio-cultural, o psico-afectivo e 
o biológico-comportamental. De maneira aparentemente mais simples Rocher (1989), de-
finiu E. V. como “as maneiras de viver”. Esta aparente simplicidade encerra em si uma 
complexidade extrema na medida em que faz apelo a um equilíbrio na instabilidade. Isto 
porque as “maneiras” pressupõem o ajuste de todas as dimensões do sujeito individual à 
colectividade social e ambiental, e “viver” implica a realização das vontades, desejos e an-
seios da pessoa.  

Sem dúvida, o estilo de vida passou a ser um dos mais importantes determinantes de saúde 
da população, porém apesar de toda as informações disponíveis sobre o tema, as pesquisas 
comportamentais revelam que, entre os estudantes universitários, existem cada vez mais 
comportamentos considerados de risco. (Franca & Colares, 2008). A OMS demonstra a 
grande relevância desta pesquisa, ao fazer alusão à importância de se analisar o perfil do 
estilo de Vida dos Universitários  a fim de contribuir para programas eficazes de promoção 
da saúde. “Um programa eficaz de saúde escolar pode ser um dos mais rentáveis investi-
mentos efetivos que uma nação pode fazer para melhorar simultaneamente a educação e 
a saúde.” OMS (2015) Afinal é demonstrado pela OMS o fato de que “Em todo o mundo, 
5% de todas as mortes de jovens entre as idades de 15 e 29 são atribuíveis ao consumo de 
álcool”. OMS (2015). É portanto, claramente a faixa etária em que os jovens estão nas Uni-
versidades e o momento em que um sistema de prevenção e conscientização e educação em 
saúde pode ser realizado. A Iniciativa global de saúde escolar da OMS, lançado em 1995, 
visa mobilizar e fortalecer a promoção da saúde e atividades de educação nos níveis local, 
nacional, regional e global. A iniciativa destina-se a melhorar a saúde dos alunos, através 
de escolas. O objetivo da Iniciativa de Saúde Global School da OMS é aumentar o número 
de escolas que realmente pode ser chamado de "Escolas Promotoras de Saúde". Uma Esco-
la Promotora de Saúde pode ser caracterizado como uma escola que reforça um ambiente 
saudável para viver, aprender e trabalhar. O próprio conceito proposto pela OMS (1948) 
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compreende a qualidade de vida como sendo a percepção do indivíduo de sua posição na 
vida, no contexto da cultura e no sistema de valores nos quais ele vive em relação aos seus 
objetivos, expectativas, padrões e preocupações, e oferece uma perspectiva multidimensio-
nal de fatores que estão relacionados entre si. O próprio processo educativo deve conduzir 
também à saúde do ser humano, inserindo-se também no seu projeto de vida. A educação 
vê-se, assim, como uma das melhores formas para elevar a qualidade e estilo de vida das 
pessoas (González,1998). O papel do educador como mediador, além de criar condições 
para o desenvolvimento das competências, é também criar condições para que o homem 
possa desenvolver as suas capacidades harmônicas.  

Nesta linha de pensamento, começamos com uma afirmação de Dias, (1993:4), em que o 
autor afirma que: “ O conceito de educação parece envolver a ideia de um processo de de-
senvolvimento, de algum modo natural e espontâneo e que se deseja global e harmónico, 
estruturado e hierarquizado, das capacidades do homem” Ou seja, a educação envolve o 
desenvolvimento das capacidades do homem. O processo de autoeducação implica, tam-
bém um processo de construção ao longo da vida com o objetivo de ser mais pleno. Aqui 
está implícita a procura de um estilo de vida saudável, por parte de todo o ser humano, 
uma vez que, não há pessoa feliz sem saúde. No dizer de Dias (1982), o homem é o agente 
da sua própria educação através da interação permanente da sua reflexão e das suas ações. 
O fator base do melhoramento dos indivíduos, das comunidades e do seu nível de saúde é a 
educação. No entanto, poderemos interrogarmos acerca do tipo de educação que permite 
alcançar esses objetivos. Freire (1970), responde a esta questão, ao distinguir dois proces-
sos contraditórios de educação: aquele pelo qual os homens caminham no sentido de se 
tornarem cada vez mais sujeitos, pessoas, tudo e aquele pelo qual são reduzidos a se torna-
rem cada vez mais objetos, coisas, nada. Uma educação envolvê-lo-á no seu projeto pesso-
al, a outra no projeto de outrem.  

Portanto, a percepção de qualidade de vida de um indivíduo passa também pelo seu estilo 
de vida, pela percepção do seu bem-estar físico, académico, mental, social, psicológico e da 
sua cosmovisão e qualidade das suas relações. É no âmbito desta problemática que este es-
tudo tem como objetivo geral analisar a relação entre o perfil de competências de estudos, 
dos estudantes universitários das duas universidades dos dois países (Brasil e Portugal), 
participantes no estudo.

Metodologia 

Desenvolveu-se um estudo descritivo-correlacional, transversal, de abordagem quantitati-
va. A amostra foi no total de 1240 alunos, sendo 533 da universidade portuguesa e 707 da 
universidade brasileira, que frequentavam 10 cursos similares (Biologia, Ciências do Des-
porto, Comunicação e Multimédia, Educação Básica, Enfermagem, Engenharia Civil, En-
genharia Eletrotécnica e de computadores, Engenharia Informática, Línguas, Literatura e 
Cultura e Psicologia) e que estavam presentes no momento de recolha de dados e aceita-
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ram participar. Estabelecemos como critério de seleção, ser aluno dos cursos selecionados 
e frequentar o 1º,2º e 3º ano dos cursos.  

Coleta de dados 

Foi aplicado um questionário de autopreenchimento validado para os dois países. Este ins-
trumento é um questionário com a escala estilos de vida Fantástico (2014).  

Antes da aplicação do questionário foi realizado um pré-teste ou teste piloto com uma 
turma não participante efetivamente do estudo, a fim de que o questionário fosse avaliado 
e realizado melhorias ou alterações caso necessário, antes da aplicação da versão definitiva. 
Foi também realizado um pedido de autorização para a realização do estudo à comissão de 
ética das duas universidades, que deu o seu parecer favorável (7/2016). De seguida foi 
agendada por email, a recolha de dados com os professores de cada um dos cursos. A in-
vestigadora deslocou-se às salas de aula, tendo informado os estudantes e realizada a en-
trega e recolha dos questionários em sala de aula. 

Tratamento de dados 

Para o tratamento dos dados do questionário procedemos à análise de frequências e a aná-
lises estatísticas. Para analisar os dados recolhidos utilizou-se o o software estatístico – 
SPSS (Statistical Package for the Social Sciences), versão 22.0, para Windows. A análise 
incluiu o uso de estatísticas descritivas (frequências relativas e absolutas, modas, médias e 
respectivos desvios padrão) e estatística inferencial. Para testar as hipóteses usou-se como 
referência um nível de significância = 0,05. Foi construída uma base de dados no SPSS, 
onde os mesmos foram editados recorrendo-se à estatística descritiva, utilizando as 
frequências absolutas e relativas, a média e o desvio-padrão da idade e os testes não para-
métricos χ2 e Kruskal-Wallis. O nível de significância será de 5%. Como respalda (Fortin & 
Filion, 2009) “Na maior parte das investigações, o nível de significância estabelecido é de 
0,05.Isto significa que o investigador aceita a probabilidade de se enganar ou de cometer 
um erro 5 vezes sobre 100. Nos artigos de investigação, os resultados relatados são muitas 
vezes julgados estatisticamente significativos a menos de 0,05 ou 0,01.”  

Resultados: Perfil de estilo de vida dos estudantes 

O perfil de Estilo de Vida abrangeu as variáveis Escala estilo de vida Fantástico (2014), fa-
mília e amigos, atividade física, nutrição, cigarro e drogas, álcool, sono, cinto de segurança, 
estresse e sexo seguro, tipo de comportamento, introspecção e trabalho.  

Na amostra dos estudantes Portugueses (n= 533), a maioria dos estudantes se enquadrou 
na categoria geral de um estilo de vida Muito Bom, indicando que o estilo de vida propor-

!227 !



ciona adequada influência para a saúde (38,5%). Na análise das categorias específicas, co-
meçando por família e amigos, (59,3%) está excelente, (29,5%) está na categoria de uma 
boa atividade física, (43,5%) tem sua nutrição muito boa, sobre o uso de cigarro e drogas 
(78,0%) está excelente, no consumo de álcool (82,9%) se encontra na categoria excelente, 
(28,9%) tem um sono muito bom, (74,9%) está na categoria excelente quanto ao uso do 
cinto de segurança, (37,3%) está excelente na questão do estress, sobre o sexo seguro 
(62,7%) está excelente, sobre o tipo de comportamento (45,2%) se enquadra no muito 
bom, na introspecção 38,6 está no muito bom e no trabalho/curso universitário (38,6%) 
está na categoria muito bom.  

Na amostra dos estudantes Brasileiros (n= 707), a maioria dos estudantes se enquadrou na 
categoria geral de um estilo de vida Muito Bom, indicando que o estilo de vida proporciona 
adequada influência para a saúde (50,8%). Na análise das categorias específicas, começan-
do por família e amigos, (55,3%) está excelente, (28,2%) está na categoria de uma atividade 
física regular, (39,4%) tem sua nutrição muito boa, sobre o uso de cigarro e drogas (97,2%) 
está excelente, no consumo de álcool (97,2%) se encontra na categoria excelente, (31,1%) 
tem um sono bom, (62,9%) está na categoria excelente quanto ao uso do cinto de seguran-
ça, (40,2%) está muito bom na questão do estress, sobre o sexo seguro (57,4%) está exce-
lente, sobre o tipo de comportamento (35,6%) se enquadra no muito bom, na introspecção 
(42,0%) está no muito bom e no trabalho/curso universitário (29,1%) está na categoria ex-
celente. 

Para testar a hipótese: Existe diferença entre o perfil de estilo de vida (Escala estilo de vida 
Fantástico (2014), família e amigos, atividade física, nutrição, cigarro e drogas, álcool, 
sono, cinto de segurança, estresse e sexo seguro, tipo de comportamento, introspecção e 
trabalho, dos estudantes entre as universidades dos dois países, procedemos à realização 
dos testes estatísticos de χ2 e Kruskal-Wallis (KW). KW: P= 0,120 portanto, em relação as 
categorias do estilo de vida e as universidades, as diferenças são altamente significativas 
Kw: P≤ 0,000. 

A universidade brasileira 395,48, tem uma média de ordenação maior no estilo de vida 
do que a universidade portuguesa 375,78. Portanto, verificaram-se diferenças significativas 
no total da escala do estilo de vida, χ2 : p≤ 0,017,onde há +2,2 casos que o esperado na ca-
tegoria excelente na universidade brasileira, sendo 15,3% versus 10,0% de alunos da uni-
versidade portuguesa.  

Na categoria Atividade Física T-studant: p ≤ 0,000 as diferenças são altamente signifi-
cativas. Na universidade portuguesa 3,43 tem uma média de frequência maior de atividade 
física do que a universidade brasileira. 

Na Nutrição , χ2 : p≤ 0,002, onde na categoria regular na nutrição há +3,3 casos de alunos 
que o esperado na universidade brasileira. Dos alunos que se enquadram no regular na nu-
trição 8,3% são da universidade brasileira e 3,4% são da universidade portuguesa. Na cate-
goria muito bom, foram encontrados +3,0 casos que o esperado e 48,6% são da universi-
dade portuguesa e 39,4% são da universidade brasileira. Sobre as Drogas e Tabaco χ2 : 
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p≤ 0,000 verificaram-se diferenças altamente significativas. Na categoria Excelente +6,6 
casos que o esperado na universidade brasileira com 85,9% de alunos da universidade por-
tuguesa e 97,2% de alunos na universidade brasileira. Pedimos a simulação de Monte Carlo 
e o resultado foi o mesmo χ2 : p≤ 0,000. No Consumo de álcool segundo os dados obti-
dos verificaram-se diferenças altamente significativas χ2 : p≤ 0,000, Na categoria Excelente 
+4,6 casos que o esperado na universidade brasileira, sendo 90,4% na universidade portu-
guesa versus 97,1% da universidade brasileira. Pedimos a simulação de Monte Carlo e o 
resultado permaneceu sendo χ2 : p≤ 0,000. Sobre a questão do Sono χ2 : p≤ 0,017. Na sub-
categoria Necessita melhorar, +2,3 casos que o esperado na universidade brasileira, sendo 
2,5% dos alunos da universidade portuguesa versus 5,1% da universidade brasileira. Na 
subcategoria regular +2,4 casos que o esperado na universidade brasileira sendo 8,2% de 
alunos da universidade portuguesa versus 12,5% de alunos da universidade brasileira. So-
bre o uso do Cinto de segurança χ2 : p≤ 0,000. Na subcategoria excelente +4,8 casos 
que o esperado na universidade portuguesa, sendo 76,0% de alunos da universidade por-
tuguesa versus 62,9% de alunos da universidade brasileira. Sobre o Stress χ2: p≤0,025, 
Na subcategoria regular, +2,0 casos que o esperado na universidade brasileira, sendo 2,3% 
de alunos da universidade portuguesa versus 4,4% de alunos da universidade brasileira. Na 
subcategoria excelente + 2,8 casos que o esperado na universidade portuguesa, sendo 38% 
de alunos da universidade portuguesa versus 30,4% de alunos da universidade portuguesa. 
Sobre a questão do sexo seguro χ2 : p≤ 0,000. Na subcategoria necessita melhorar +5,5 
casos que o esperado na universidade brasileira, sendo 4,4% de alunos da universidade 
portuguesa versus 14,4% de alunos da universidade portuguesa. Na subcategoria excelente 
+3,1 casos que o esperado de alunos da universidade portuguesa, sendo 66,5% de alunos 
da universidade portuguesa versus 57,4% de alunos da universidade brasileira. Compor-
tamentos de introspecção χ2 : p≤ 0,000. Na subcategoria regular +2,6 casos que o es-
perado na universidade brasileira, sendo 5,3% de alunos da universidade portuguesa ver-
sus 9,3% de alunos da universidade brasileira. Na subcategoria muito bom +3,6 casos que 
o esperado na universidade portuguesa, sendo 46% de alunos da universidade portuguesa 
versus 35,6% de alunos da universidade brasileira. Sobre a satisfação no trabalho/es-
tudos, χ2 : p≤ 0,000. Na subcategoria Necessita melhorar +3,2 casos que o esperado na 
universidade brasileira, sendo 1,5% de alunos da universidade portuguesa versus 5,0% de 
alunos da universidade brasileira. Na subcategoria excelente + 2,7 casos que o esperado na 
universidade brasileira.  

Esta curiosidade em pesquisar sobre o estilo de vida em nossas amostras, nos remete ao 
fato de que nos dias de hoje, quando se fala em sucesso académico, não se restringe a sua 
operacionalização ao êxito ou aprovação nas unidades curriculares. É necessário contem-
plar-se, igualmente, o desenvolvimento do bem-estar psicossocial dos estudantes (Castro & 
Almeida, 2016). Apesar de serem considerados uma população privilegiada, os problemas 
psicológicos em jovens universitários são tão prevalentes como nos jovens da mesma idade 
que não frequentam a universidade. Estes problemas têm vindo a aumentar em número e 
gravidade nos últimos anos a nível internacional, com cerca de 12 a 18% dos estudantes 
universitários com diagnóstico de problemas psicológicos (Hunt & Eisenberg, 2010; Mow-
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bray, Mandiberg, Stein, Hopels, Curlin, Megivern & Lett, 2006), tais como o uso excessivo 
de álcool (Blanco, Okuda, Wright, Hasin, Grant, Liu & Olfson, 2008) e drogas (Kitzrow, 
2003) ameaças à autoestima, ansiedade e depressão, stresse, suicídio, problemas alimen-
tares e de atividade sexual (East, Peters, O’Brien, & Jackson, 2010). 

Conclusão  

De um modo geral, conclui-se que os estudantes das duas universidades apresentam um 
bom estilo de vida. 

Os resultados obtidos permitiram identificar itens da escala do estilo de vida que devem 
ser melhor desenvolvidas, com vista à adoção de medidas que promovam melhor estilo de 
vida contínuo de cada universitário para o sucesso académico.  
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Formação de professores para o magistério superior 
Implicações dos Planos Nacionais de Pós-Graduação em cursos de mestrado e doutorado 
acadêmicos em Administração  

Fabiana Ferreira Silva1 e Kátia Maria da Cruz Ramos1 

1Universidade Federal de Pernambuco 

Resumo: Os documentos norteadores de programas de pós-graduação stricto sensu no Bra-
sil, tanto em âmbito nacional (planos) como local (regimentos e propostas institucionais), 
trazem a docência no magistério superior como uma das finalidades desta modalidade de 
formação acadêmica. Nesse quadro, tendo como base as implicações dessas diretrizes na 
formação de professores para esse nível de ensino a partir da compreensão da docência como 
profissão, o presente estudo trata do estatuto da temática docência e de componentes do 
campo didático-pedagógicos em cursos de pós-graduação stricto sensu acadêmicos. Para tan-
to, constituem corpus empírico as diretrizes nacionais voltadas à formação de professores 
para o magistério superior, bem como dados oriundos de projetos pedagógicos, regimentos e 
informações veiculadas nos sites de dois programas de pós-graduação stricto sensu na área 
de Administração em Pernambuco, Brasil. Os achados da pesquisa foram tratados qualitati-
vamente mediante a utilização da análise de conteúdo. Dentre os principais resultados, é de 
salientar que apesar de a formação de professores para o magistério superior ser apresentada 
como missão dos programas de pós-graduação stricto sensu acadêmicos, essa preocupação é 
abordada de forma mais quantitativa do que qualitativa. Sob tal aspecto, o atual Plano Naci-
onal de Pós-Graduação ressalta os “avanços” na formação em termos de números de docentes 
vinculados a Instituições do Ensino Superior com titulação de mestrado e doutorado. No en-
tanto, o referido documento não apresenta orientações acerca da qualidade dessa formação 
nos programas de pós-graduação. No que se refere às diretrizes dos programas analisados, 
constata-se nos projetos pedagógicos a presença de uma disciplina não obrigatória de Didáti-
ca e Metodologia do Ensino Superior, bem como a possibilidade de realização do Estágio de 
Docência. Entretanto, as duas atividades não são desenvolvidas de forma sistemática e, de 
maneira geral, as temáticas de ensino e extensão não têm lugar de destaque quando compa-
radas à atividade de pesquisa. Esta, por sua vez, é apresentada como meio de sobrevivência 
no espaço acadêmico, visto que a maioria das ações desenvolvidas pelos programas analisa-
dos está voltada para a formação do pesquisador em detrimento da formação para a docência 
no magistério superior.  

Palavras-chave: Formação de Professores para o Magistério Superior; Planos Nacionais de 
Pós-Graduação; Administração. 
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O lugar da investigação na formação de professores 
Perspetivas de formadores em Portugal e Inglaterra 

Rita Tavares de Sousa1 e Amélia Lopes1 

1CIIE-FPCEUP 

Resumo: A conjuntura atual, marcada por constantes desafios e pela redefinição dos signifi-
cados atribuídos ao conhecimento na sociedade, tem levado a alterações sérias no papel do 
ensino superior relativamente àqueles que são os seus objetivos educacionais, sociais e até 
políticos.  

O progressivo processo de profissionalização que o ensino experienciou e a democratização 
do acesso ao ensino superior, associadas a uma lógica de desenvolvimento económico e social 
(Lopes, 2013), estão na base da integração da formação de professores no ensino superior. Se 
esta integração pode ter impacto positivo na dimensão objetiva da profissionalização dos pro-
fessores, pode também incentivar caráter académico aumentando o fosso entre os saberes da 
formação e os saberes da profissão (Blin, 1997). A formação de professores vê-se por isso in-
terrogada quer pelos desafios comuns a todo o ensino superior quer nos impactos que a aca-
demização lhe pode trazer. 

O reconhecimento da especificidade do conhecimento profissional dos professores sublinha a 
importância de formar professores como construtores autónomos de seu próprio conheci-
mento e, neste contexto, o perfil profissional dos professores faz usualmente alusão à forma-
ção em investigação. No entanto, a forma como a investigação é perspetivada no âmbito da 
formação inicial de professores pode variar. Com efeito, embora, nos últimos anos, tenham 
existido esforços significativos para promover uma certa homogeneidade em torno da forma-
ção de professores na Europa – sendo o processo de Bolonha um exemplo - a verdade é que 
diferentes países se encontram em situações diferentes no que diz respeito à formação de 
professores e à regulação da profissão docente (Zgaga 2013). 

Este trabalho pretende ser uma contribuição para explorar as perspetivas que formadores de 
professores de diferentes instituições de ensino superior em Portugal e Inglaterra têm sobre 
investigação. Para cumprir este objetivo, selecionaram-se três instituições de ensino superior 
em Inglaterra e em Portugal onde foram realizadas entrevistas, em grupo e individuais, com 
formadores de professores. A análise dos dados permitiu retirar conclusões sobre quatro te-
mas-chave: "Investigação e a rotina profissional de formadores de professores"; "Investigação 
e contextos da prática"; "Investigação e currículo de formação inicial de professores"; e "In-
vestigação e estudantes". 

Os resultados revelam que, embora de forma geral os formadores de professores entrevista-
dos neste estudo considerem a investigação como um elemento crucial na formação de pro-
fessores (e no ensino), a forma como esta é perspetivada varia consideravelmente. Esta varia-
ção pode ser justificada pela forma como a formação inicial de professores e o próprio siste-
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ma de ensino superior está organizado em cada instituição e país. Assim, acentua-se a neces-
sidade de questionar que tipo de profissionais estão a ser formados e compreender melhor 
qual o papel que a investigação pode desempenhar na formação inicial de professores e no 
desenvolvimento profissional dos professores.  

PPT 
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A procura de qualidade no Ensino Superior 
Efeitos nos cursos de Formação de Professores do 1.o e do 2.o Ciclo do Ensino Básico   26

Ana Rita Leal1, Carlinda Leite1 

1CIIE-FPCEUP 

Resumo: Como refere Santos (2011, p. 2), “as modificações radicais que se verificaram na 
envolvente do ensino superior no último quartel do séc. XX tiveram, entre outros efeitos, le-
vantar preocupações sérias em relação à qualidade, tanto no interior das instituições como 
por parte da sociedade”. De facto, decorrente quer dos compromissos europeus que apelam à 
qualidade, quer do Processo de Bolonha (PB) (2006), os cursos do Ensino Superior dos dife-
rentes estados europeus têm sido avaliados com o objetivo de construir um Espaço Europeu 
de Ensino Superior (EEES) (Amaral, 2005; Dale, 2009; Leite 2012) centrado na promoção 
dessa qualidade. Para permitir a comparabilidade de formações e zelar pela garantia da qua-
lidade desejada, foi instituída uma agenda que tem tido como reflexos a criação de estruturas 
que permitam avaliar os cursos e as instituições. Em Portugal essa estrutura é a Agência de 
Avaliação e Acreditação do Ensino Superior (A3ES), criada em 2007 (DL n. 369/2007), que 
tem entre as suas funções, a avaliação e acreditação, quer dos cursos do Ensino Superior Pú-
blico e Privado, quer dos Sistemas Internos de Garantia de Qualidade (SIGQ). Tendo este 
contexto por referência, esta comunicação tem como foco a avaliação dos cursos de Formação 
Inicial de Professores (FIP) com o perfil para a docência, simultaneamente, no 1.o e no 2.o 
Ciclo do Ensino Básico (CEB) e como objetivos dar conta de efeitos dessa avaliação ao nível 
da Acreditação, Acreditação Com Condições e Não Acreditação de cursos propostos ou em 
funcionamento entre 2009 e 2016. Para cumprir este objetivo, foram recolhidos os relatórios 
de avaliação, produzidos pela A3ES neste período. Esses relatórios foram contabilizados e 
analisados pela técnica de análise de conteúdo (Bardin, 2009; Krippendorff, 2004), com 
apoio do Software Nvivo 11. Os resultados mostram que, durante esse período, foram avalia-
dos 61 ciclos de estudos de FIP de Instituições de Ensino Superior Politécnico e Universitário, 
Público e Privado do perfil 1.o e 2o CEB. Mostram, também, que as questões centrais sobre as 
quais este processo de avaliação incide, são, em particular: a estrutura curricular e o plano de 
estudos do curso, a qualificação do corpo docente e a resultado dessa avaliação teve como 
efeito: dos 61 cursos avaliados pela A3ES, 36 foram acreditados; 20 cursos foram acredita-
dos, mas descontinuados pelo DL 79/2014; 3 foram acreditados preliminarmente, mas des-
continuados pelo DL 79/2014; e 2 tiveram a decisão de não acreditado. A análise do processo 
de avaliação relativo a cada um destes ciclos de estudo mostra, ainda, que todos eles sofreram 
bastantes alterações a diferentes níveis, com o intuito de promover a melhoria da qualidade 
das atividades desenvolvidas e da formação dos estudantes.  

Palavras-chave: Formação de Professores; Professores do 1o e do 2o CEB; Ensino Superi-
or; Avaliação A3ES; Qualidade.  
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A parceria universidade-escola na formação de professores de Educa-
ção Física pelo viés da pedagogia histórico-crítica 

Joselene Ferreira Mota, Ney Ferreira França e Olgnandes Santos Junior  

Resumo: O Projeto Institucional da Universidade Federal do Pará/Brasil: “Novos saberes e 
fazeres nas Políticas e Práticas de Formação Docente desenvolvido pelo Programa de Incenti-
vo à Docência na Educação Básica – PIBID do Ministério da Educação-MEC e Comissão de 
Aperfeiçoamento de Pessoal do Ensino Superior-CAPES – vem construindo diálogos entre 
Universidade-Escola no estado do Pará. O projeto tem como características ações integradas 
entre professores da escola e alunos da universidade como: estudos, planejamento, interven-
ção no ensino e avaliação. O foco está na atuação dos alunos-bolsistas como interventores na 
realidade da escola pública no processo de ensino e aprendizagem dos alunos da educação 
básica. No curso de Educação Física o projeto surgiu pela necessidade de problematizar da-
dos concretos tão comuns nas aulas de Educação Física das escolas brasileiras: práticas re-
produtivistas e ou mecanizadas e as aulas ditas “livres”. Portanto, o ponto de partida para o 
desenvolvimento do projeto da Faculdade de Educação Física-FEF da UFPA foi a seguinte 
questão: Quais possibilidades metodológicas inovadoras para o ensino do Jogo, Ginástica, 
Dança, Esporte e Luta da Cultura Corporal/Educação Física para os níveis de ensino funda-
mental e médio? Questão que baliza a necessidade do fortalecimento da parceria universida-
de- escola pra elaboração da superação das práticas que ao longo do tempo se naturaliza nas 
aulas de Educação Física. O objetivo é desenvolver a potencialidade para o ensino da Edu-
cação Física na Educação Básica nos alunos-bolsistas para o trato do conhecimento da Cultu-
ra Corporal nos níveis de ensino fundamental e médio. O quadro teórico-metodológico e 
filosófico se dá pela abordagem Critico-Superadora (TAFFAREL et al., 1992) e da Pedagogia 
Histórico-Critica-PHC (SAVIANI, 2008; MARSIGLIA, 2011) na qual analisamos e efetivamos 
nas aulas e as sínteses delas pelos cinco momentos pedagógicos: 1) Prática Social Inicial; 2) 
Problematização; 3) Instrumentalização; 4) Catarse; 5) Prática Social Final. A aplicação da 
metodologia baseada na PHC e na Cultura Corporal se justifica pela necessidade de romper 
lógicas enraizadas no seio da escola capitalista, cujo objetivo segundo Freitas (1995) é a ma-
nutenção da ordem vigente pela negação de conhecimento científico em detrimento do co-
nhecimento tácito. Nesse sentido, temos acordo com Saviani (2008) quando lança a preocu-
pação do esvaziamento de conhecimento no trabalho pedagógico, logo da função social da 
escola e da universidade que estão carregadas dos preceitos espontaneístas para a formação 
escolar e universitária. Os resultados da experiência com o projeto são: reconhecer que os 
limites das aulas é reflexo da desvalorização do magistério e da educação pública, do esvazi-
amento de conhecimentos científicos tanto na formação dos professores como nas suas práti-
cas pedagógicas. Portanto, o objetivo traçado no projeto só será possível de ser alcançado 
com uma base teórica consistente e engajamento na defesa de uma educação pública de qua-
lidade. Assim concluímos que há uma necessidade permanente de ações entre universida-
de-escola tais como: a) Estudos abertos, que aproximem os professores da educação básica 
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da universidade. b) Oficinas práticas sobre planejamento pedagógico e avaliação da aprendi-
zagem pela perspectiva teórica da Pedagogia Histórico-Crítica. c) Oficinas dos conteúdos da 
Educação Física pela perspectiva da abordagem Crítico-Superadora; d) Formação continuada 
aos professores da educação básica como contrapartida pra que suas práticas pedagógicas se 
tornem práticas de investigação científica.  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Formação de professores para o magistério superior 
Implicações dos Planos Nacionais de Pós-Graduação em cursos de mestrado e doutorado 
acadêmicos em Administração  

Fabiana Ferreira Silva e Kátia Maria da Cruz Ramos 

Resumo: Os documentos norteadores de programas de pós-graduação stricto sensu no Brasil, tanto 
em âmbito nacional (planos) como local (regimentos e propostas institucionais), trazem a docência 
no magistério superior como uma das finalidades desta modalidade de formação acadêmica. Nesse 
quadro, tendo como base as implicações dessas diretrizes na formação de professores para esse ní-
vel de ensino a partir da compreensão da docência como profissão, o presente estudo trata do esta-
tuto da temática docência e de componentes do campo didático-pedagógicos em cursos de pós-gra-
duação stricto sensu acadêmicos. Para tanto, constituem corpus  empírico as diretrizes nacionais 
voltadas à formação de professores para o magistério superior, bem como dados oriundos de proje-
tos pedagógicos, regimentos e informações veiculadas nos sites  de dois programas de pós-gradua-
ção stricto sensu na área de Administração em Pernambuco, Brasil. Os achados da pesquisa foram 
tratados qualitativamente mediante a utilização da análise de conteúdo. Dentre os principais resul-
tados, é de salientar que apesar de a formação de professores para o magistério superior ser apre-
sentada como missão dos programas de pós-graduação stricto sensu acadêmicos, essa preocupação 
é abordada de forma mais quantitativa do que qualitativa. Sob tal aspecto, o atual Plano Nacional 
de Pós-Graduação ressalta os “avanços” na formação em termos de números de docentes vincula-
dos a Instituições do Ensino Superior com titulação de mestrado e doutorado. No entanto, o referi-
do documento não apresenta orientações acerca da qualidade dessa formação nos programas de 
pós-graduação. No que se refere às diretrizes dos programas analisados, constata-se nos projetos 
pedagógicos a presença de uma disciplina não obrigatória de Didática e Metodologia do Ensino Su-
perior, bem como a possibilidade de realização do Estágio de Docência. Entretanto, as duas ativi-
dades não são desenvolvidas de forma sistemática e, de maneira geral, as temáticas de ensino e ex-
tensão não têm lugar de destaque quando comparadas à atividade de pesquisa. Esta, por sua vez, é 
apresentada como meio de sobrevivência no espaço acadêmico, visto que a maioria das ações de-
senvolvidas pelos programas analisados está voltada para a formação do pesquisador em detrimen-
to da formação para a docência no magistério superior. 

Palavras-chave:  Formação de Professores para o Magistério Superior; Planos Nacionais de Pós-
Graduação; Administração.  

Introdução  

Os documentos norteadores de programas de pós-graduação stricto  sensu  no Brasil, tanto 
em âmbito nacional (planos) como local (regimentos e propostas institucionais), trazem a 
docência no magistério superior como uma das finalidades desta modalidade de formação 
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acadêmica. Tal missão existe desde a criação dos primeiros cursos de pós-graduação no 
país, mas somente no ano de 1965 foi regulamentada através do Parecer 977/65 (Brasil, 
1965), o qual estabeleceu o formato institucional básico dos cursos de especialização, mes-
trado e doutorado. 

Nesse quadro, tendo como base as implicações dessas diretrizes na formação de professo-
res para esse nível de ensino, a partir da compreensão da docência como uma profissão 
permeada por relações que requerem uma base de conhecimentos para o seu exercício 
(Tardif & Lessard, 2005; Tardif, 2008; Cunha, 2009), o presente trabalho analisa o estatu-
to da temática docência e de componentes do campo didático-pedagógicos em cursos de 
pós-graduação stricto sensu acadêmicos no Brasil. 

Para tanto, este trabalho está organizado em cinco seções: esta primeira que situa o estudo; 
a segunda com a fundamentação teórica considerando a formação de professores para o 
magistério superior a partir dos PNPG; a terceira trazendo os procedimentos metodológi-
cos que nortearam a realização da pesquisa; a quarta apresentando a discussão dos resul-
tados; e nas considerações finais são tecidas reflexões sobre possíveis implicações dos 
PNPG em cursos de mestrado e doutorado acadêmicos em Administração. 

A formação para o magistério superior nos Planos Nacionais de Pós-Graduação (PNPG). 

A formação de professores e pesquisadores para a Educação Superior é anunciada nos 
PNPG como papel central dos programas de pós-graduação no Brasil desde 1975. Apesar 
de atualmente os cursos de mestrado e doutorado também terem como objetivo contribuir 
com a pesquisa em setores econômicos considerados estratégicos para o desenvolvimento 
do país, nesta pesquisa analisamos a formação de professores que permeia todas as edições 
dos PNPG. 

Nesse âmbito, a primeira edição do PNPG (1975-1979) apresenta-se em um documento 
com 57 páginas, o qual destaca, já na introdução, que “os cursos de pós-graduação no sen-
tido estrito – mestrado e doutorado – devem ser regularmente dirigidos à formação de re-
cursos humanos para o próprio magistério superior” (Brasil, 1975, p. 6). Esse plano insere- 
se num contexto que tinha como principal missão introduzir o princípio do planejamento 
estatal das atividades da pós-graduação, integrando-as à graduação e fomentando a pes-
quisa, com o objetivo de formar especialistas (docentes, pesquisadores e quadros técnicos) 
para o sistema universitário, o setor público e o segmento industrial (Brasil, 2010a). 

No que se refere à formação de professores para o magistério superior, o I PNPG ressalta 
esse compromisso em mais de 10 páginas do documento. Nesse âmbito, traz uma seção es-
pecífica para tratar de programas institucionais de capacitação docente de professores uni-
versitários. Para tanto, a eficácia dos recursos financeiros destinados à pós-graduação seria 
observada, em primeiro lugar, “quando for assegurado o atendimento das iniciativas de 
criação de cursos de mestrado e doutorado para a formação de docentes e pesquisadores 
nas áreas básicas do trabalho educacional científico” (Brasil, 1975, p. 34). 
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A partir do que consta no I PNPG, identificamos que a formação de professores era consi-
derada um requisito fundamental para o desenvolvimento das universidades. Além disso, 
as iniciativas de abertura de novos cursos, a ampliação e a diversificação dos programas de 
pós-graduação existentes estavam condicionadas, dentre outros aspectos, ao atendimento 
das “demandas atual e futura de pessoal docente para a graduação e pós-graduação, pes-
quisadores e profissionais para as instituições de pesquisas e para o mercado de trabalho 
regional” (ibidem, p.36). Nesse âmbito, o documento recomendava calcular a necessidade 
de mestres e doutores a partir da carência de professores para o magistério superior. 

Sobre esse aspecto, o I PNPG traz um quadro que ilustra o quantitativo de professores 
(41.000) necessário para atender o sistema de magistério superior no quinquênio. As áreas 
com maior demanda de docentes eram Medicina (7.070) e Engenharia (7.040), mas tam-
bém se destacavam as áreas de Educação (3.800) e Administração (3.470). Nesse quadro, 
constatamos que o I PNPG já menciona a relevância da formação de professores para o 
magistério superior, devendo esta ser realizada no âmbito dos cursos de mestrado e douto-
rado para aperfeiçoar e suprir a demanda atual e futura de corpo docente nas universida-
des. 

Já o II PNPG, elaborado para o período de 1982 a 1985, tem apenas 16 páginas e vem reite-
rar o que já preconizava o plano anterior. Nesse sentido, o objetivo central do II PNPG 
“consiste na formação de recursos humanos qualificados para atividades docentes, de pes-
quisa em todas as suas modalidades, e técnicas, para atendimento às demandas dos setores 
público e privado” (Brasil, 1981, p. 5). Este plano considerava, dentre suas premissas, que a 
existência de um número crescente de profissionais, pesquisadores e docentes, altamente 
qualificados, viabilizaria o desenvolvimento científico, tecnológico e cultural do país. 

Assim, na segunda edição do plano, a pós-graduação e a pesquisa apresentam-se como 
elementos indispensáveis à qualificação docente. Isso pode ser conferido neste fragmento 
retirado da seção que trata do papel da pós-graduação no contexto nacional: 

Especificamente, as funções da pós-graduação se dividem entre a formação de do-
centes pesquisadores para a esfera acadêmica; a capacitação e o treinamento de pes-
quisadores e profissionais destinados a aumentar o potencial interno de geração, 
difusão e utilização de conhecimentos científicos [...] (Brasil, 1981, p. 12, grifo nos-
so). 

É pertinente considerar, acerca dessa citação, que a formação de professores, pesquisado-
res e outros profissionais no âmbito da pós-graduação visava atender, também, à demanda 
das empresas. Desse modo, estava prevista a “abertura gradativa do leque de opções de 
cursos de pós-graduação, com alternativas cujo perfil se ajuste mais às qualificações exigi-
das pelas diferentes práticas profissionais, incluídas as docentes” (ibidem, p. 14). Contudo, 
considerando a realidade atual, o objetivo dessa preparação para a docência nos cursos de 
mestrado e doutorado parece-nos que ficou apenas no papel, visto que a pós- graduação 
stricto sensu prioriza a formação de pesquisadores, enquanto que a “qualificação” para a do-
cência no magistério superior é “assegurada” pela posse do título. 
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Ainda sobre a segunda edição do plano, ressaltamos que as diretrizes apresentadas sugeri-
am diminuir as disparidades regionais, institucionais e setoriais, bem como aperfeiçoar a 
qualidade dos cursos através de processos avaliativos mais criteriosos. 

No que se refere ao III PNPG (1986-1989), temos um documento com 24 páginas que rea-
firmava as diretrizes dos planos anteriores, ao mesmo tempo em que reconhecia a necessi-
dade de criar “um programa agressivo de formação de recursos humanos qualificados, 
tendo em vista que a sociedade e o governo pretendem a independência econômica, cientí-
fica e tecnológica para o Brasil no próximo século” (Brasil, 1985, p. 5). 

Sobre esse aspecto, constata-se que a formação e aperfeiçoamento de pessoal constitui um 
objetivo permanente nos planos, sofrendo forte influência das demandas econômicas. O III 
PNPG chamava atenção para a importância da integração da pós-graduação com o sistema 
produtivo nacional. 

Apesar da influente preocupação com o desenvolvimento econômico, científico e tecnoló-
gico do país, na terceira edição do plano reconhece-se que a pós-graduação ainda não con-
seguiu sequer atender a sua própria demanda de pesquisadores e docentes-doutores. Dian-
te disso, a formação de professores para atuar no magistério superior e também na pós-
graduação ainda constituía uma das demanda a ser atendida nesse âmbito de ensino. 

Ciente da necessidade de elaborar um novo plano para a pós-graduação, a diretoria da CA-
PES organizou em 1996 um seminário nacional intitulado Discussão da Pós-Graduação 
Brasileira e constituiu uma comissão coordenadora para definir o IV Plano Nacional de 
Pós- graduação. No ano seguinte, a CAPES publicou as sínteses dos relatores dos grupos de 
trabalho do referido seminário em seu boletim especial de comemoração de 45 anos da ins-
tituição. 

Contudo, a versão final do plano foi abortada devido a uma série de circunstâncias econô-
micas e ao gradativo afastamento das agências de fomento nacional que comprometeram 
aspectos orçamentários para execução do IV PNPG. Apesar de o documento oficial não ter 
sido publicado, a CAPES implementou algumas das recomendações provenientes de reu-
niões realizadas para a elaboração do IV PNPG, como expansão do sistema, diversificação 
do modelo de pós-graduação, mudanças no processo de avaliação e inserção internacional 
da pós-graduação (Brasil, 2004). 

Ainda sobre a quarta edição não publicada do plano, no que se refere à formação de pro-
fessores, salientamos que um dos estudos encomendados pela CAPES sobre a pós- gradua-
ção stricto  sensu, referia-se ao desenvolvimento da carreira acadêmica e à qualificação do 
corpo docente para o magistério superior. 

Esse compromisso também foi registrado no V PNPG elaborado para o período de 2005 a 
2010. Logo na introdução, este documento defende, como um dos objetivos fundamentais, 
“a expansão do sistema de pós-graduação que leve ao expressivo aumento do número de 
pós-graduandos requeridos para a qualificação do sistema de ensino superior do país, do 
sistema de ciência e tecnologia e do setor empresarial” (Brasil, 2004, p. 9). 
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Diante do exposto, novamente a formação de professores se faz presente no documento 
norteador dos cursos de pós-graduação stricto sensu. Esta quinta edição traz dados que evi-
denciam a necessidade de se investir fortemente na titulação dos docentes que atuam nas 
IES, tendo como parâmetro o aperfeiçoamento do ensino e a necessidade de expansão qua-
lificada, salientando que tal capacitação constitui uma das tarefas centrais da pós- gradua-
ção. Contudo, essa determinação apenas é citada no referido documento, sem qualquer 
orientação que norteie a formação de professores nos cursos de mestrado e doutorado. 

Por um lado, essa flexibilidade abre margem para as instituições pensarem em ações que 
possibilitem, através dos programas de pós-graduação stricto  sensu, a formação de profes-
sores para o magistério superior, garantindo-lhes autonomia nessa implementação. Por 
outro lado, a falta de orientação, valorização e apresentação de possibilidades nesse âmbi-
to, faz com que a pós-graduação priorize ações de pesquisa em detrimento da formação 
para a docência (Soares & Cunha, 2010). 

Ainda sobre o V PNPG constatamos que são discutidos os seguintes aspectos no documen-
to: introdução do princípio de indução estratégica nas atividades de pós-graduação em as-
sociação com as fundações estaduais e os fundos setoriais; o aprimoramento do processo 
de avaliação qualitativa da pós-graduação; preocupação com a solidariedade entre os cur-
sos e seu impacto social; expansão da cooperação internacional; combate às assimetrias; 
formação de recursos humanos para a inovação tecnológica no mundo globalizado e com-
petitivo; e ênfase na formação de docentes para todos os níveis de ensino, bem como de 
quadros técnicos via mestrado profissional para os setores de serviços público e privado 
(Brasil, 2010a). 

Por fim, a edição vigente do PNPG (2011 a 2020) é composta por dois volumes. O primeiro 
tem 309 páginas e apresenta 16 seções sobre diferentes aspectos da pós-graduação, como: 
histórico; situação atual; projeções de crescimento; sistema de avaliação; assimetrias terri-
toriais; formação de recursos humanos, especialmente, para empresas; internacionaliza-
ção; financiamento; recomendações; dentre outros. Já o segundo volume (Brasil, 2010b), 
com 608 páginas, inicia com projeções da pós-graduação para o ano de 2020 e uma agen-
da de ciência, tecnologia e inovação para o Brasil. Na sequência, esse segundo volume con-
templa documentos setoriais sobre diversos temas, como: ciências agrárias; água, Amazô-
nia; criminologia e segurança pública; cultura, demografia; desenvolvimento social; dese-
quilíbrio regional; educação profissional; energia; petróleo e gás; entre outras consideradas 
relevantes para atender demandas empresariais. 

Assim, as diretrizes que norteiam as ações dos programas de pós-graduação, especifica-
mente o PNPG atual, têm como foco a formação de pesquisadores e profissionais para áre-
as estratégicas de desenvolvimento do Brasil. A formação de professores continua sendo 
missão da pós-graduação, todavia, identificamos uma preocupação muito mais quantitati-
va em relação ao aumento do número de mestres e doutores titulados. Tal direcionamento 
reduz a formação de professores do magistério superior à obtenção do diploma, nomea-
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damente sem uma explicita consideração à questão formativa do ponto de vista didático-
pedagógico em termos de contemplar saberes específicos da docência.  

Procedimentos metodológicos  

Este trabalho congrega dados oriundos de uma pesquisa qualitativa realizada em dois pro-
gramas de pós-graduação em Administração no Estado de Pernambuco, Brasil. Esses pro-
gramas foram escolhidos como campo empírico tendo como base os seguintes critérios: 

• ser programas reconhecidos pela Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Ní-
vel Superior (CAPES); 

• ter Administração como área de concentração principal; 

• ser programas de modalidade acadêmica, uma vez que o Plano Nacional de Pós-Gra-
duação descreve que tais cursos têm por missão a formação de professores e pesqui-
sadores, o que não é exigido na modalidade profissional (Brasil, 2010a); e 

• estar em funcionamento há pelo menos 05 anos. 

Nesse âmbito, constatamos que em Pernambuco há dois programas de pós-graduação 
stricto sensu em Administração que atendem aos critérios supracitados: o Programa de 
Pós- Graduação em Administração e Desenvolvimento Rural (PADR) da Universidade Fe-
deral Rural de Pernambuco (UFRPE); e o Programa de Pós-Graduação em Administração 
(PROPAD) da Universidade Federal de Pernambuco (UFPE).  
Para procedermos à obtenção do material de análise (documentos institucionais), consul-
tamos os sites dos programas, onde foi possível coletar: regimentos e propostas dos cursos 
de mestrado e doutorado, horários de aulas, planos de ensino de disciplinas do campo di-
dático-pedagógico, dentre outras informações relacionadas ao objeto de estudo. Além do 
corpus documental proveniente dos dois programas, também analisamos as políticas naci-
onais, especialmente, as edições dos PNPG, que constituem as diretrizes de base para a 
formação de professores e pesquisadores para o magistério superior no Brasil.  

Nesse sentido, a pesquisa documental constituiu o procedimento de coleta que buscou 
“identificar informações factuais nos documentos a partir de questões de interesse” (Lüdke 
& André 1986, p. 38). Após a coleta, foi realizada a pré-análise do material considerando as 
cinco dimensões propostas por Sá-Silva, Almeida e Guindani (2009): o contexto; os auto-
res dos documentos; a autenticidade, a natureza e a confiabilidade dos textos; e os concei-
tos- chave que constituem os núcleos de sentido da pesquisa. 

Em seguida, recorreremos à análise de conteúdo temática proposta por Bardin (2002) para 
sistematizar as informações dos documentos, seus significados e fazer inferências voltadas 
à identificação do estatuto da temática docência e de componentes do campo didático-pe-
dagógicos nos programas analisados. 
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Apresentação e discussão dos resultados  

Em âmbito nacional, apesar de a formação de professores para o magistério superior ser 
apresentada nas diretrizes como missão dos programas acadêmicos de pós-graduação stric-
to  sensu, essa preocupação é abordada de forma mais quantitativa do que qualitativa. Sob 
tal aspecto, o atual Plano Nacional de Pós-Graduação ressalta os “avanços” na formação 
em termos de números de docentes vinculados a Instituições do Ensino Superior com titu-
lação de mestrado e doutorado. Tal documento congrega dados que ilustram avanços ao 
considerar o quantitativo de docentes (Tabela 1) inseridos nesse nível a partir da sua for-
mação:  

Quadro 1 - Número de Docentes vinculados a IES em 1991 e 2008

Fonte: Adaptado do PNPG (BRASIL, 2010a, p. 117-118)  

A partir da Tabela 1, constatamos que apesar dos avanços no aumento da titulação dos pro-
fessores que estavam nas IES até 2008, ainda é expressiva a quantidade de docentes sem 
mestrado e doutorado. E, mais preocupante, é pensar sobre a qualidade da formação que 
os estudantes têm nas IES supondo que seus professores talvez não estivessem “prepara-
dos” para o exercício da docência. Tal realidade traz impactos para todas as áreas de gra-
duaçãoespecialmente, as duas nas quais nosso objeto de estudo se insere (Educação e Ad-
ministração), como podemos observar na Tabela 2: 

Tabela 2 – Total de concluintes de cursos presenciais de graduação por grandes áreas em 
2008  

Ano Total Sem Graduação Graduação Especialização Mestrado Doutorado

1991 146 988 152 42 375 43 850 29 046 17 712

2008 338 890 97 36 012 100 419 121 548 80 814

Áreas Gerais Concluintes em Cursos de Graduação Presenciais

Educação 168 983

Humanidades e Artes 29 122

Ciências Sociais, Negócios e Direito 328 239

Ciências, Matemática e Computação 61 528

Engenharia, Produção e Construção 47 098

Agricultura e Veterinária 16 305

Saúde e Bem-Estar Social 128 389

Serviços 20 654

Áreas Gerais
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Fonte: Adaptado do PNPG (BRASIL, 2010a, p. 117-118) 

Considerando os dados da Tabela 2, identificamos que dos oitocentos mil estudantes gra-
duados em 2008, cerca de quinhentos mil concentram-se em duas áreas: Educação; e Ci-
ências Sociais, Negócios e Direito. Diante desses dados, o PNPG chama atenção para o de-
sequilíbrio na quantidade de graduados entre as áreas e destaca a necessidade de aumen-
tar a quantidade de formandos na área tecnológica. Por sua vez, destacamos que se faz ne-
cessário olhar para as áreas onde existem maiores demandas e pensar na qualidade dessa 
formação. Sabemos que a qualidade da formação envolve diferentes aspectos, mas neste 
trabalho ressaltamos a importância da formação dos professores que estão nas IES. 

Assim, entendemos que a missão dos programas de pós-graduação não pode limitar a for-
mação docente à posse do título de mestre e/ou doutorado. Isso seria um retrocesso à con-
cepção de profissionalidade enquanto qualificação e competência, sendo que a titulação 
refere-se apenas à qualificação atestada mediante a consecução de diploma emitido por 
instituições. 

Contudo, no PNPG vigente considera-se o avanço 1 na formação de professores para o 27

magistério superior e amplia-se a missão dos programas de pós-graduação stricto  sensu 
para a formação de pesquisadores e profissionais em áreas estratégicas para o desenvolvi-
mento econômico do país. Essa nova missão fundamenta-se na preocupação das autorida-
des em elevar a posição do Brasil no ranking  internacional a fim de que o país torne-se a 
quinta potencial mundial até 2020. O atual PNPG também apresenta vários programas 
criados pela CAPES a fim de viabilizar o financiamento de ações que minimizem os pro-
blemas atuais, notadamente as assimetrias regionais e de áreas de conhecimento. 

Dentre esses programas, citamos dois voltados à formação de professores para IES: o Dou-
torado Interinstitucional (DINTER Novas Fronteiras) e o ProDoutoral. O primeiro pro-
grama possibilita o doutoramento no país de professores de IES federais ou estaduais loca-
lizadas no Norte, Nordeste ou Centro-Oeste. Já o ProDoutoral, que substitui o antigo Pro-
grama Institucional de Capacitação Docente e Técnica (PICDT), estimula o planejamento 
da formação doutoral docente nas Instituições Federais de Ensino Superior (IFES), incen-
tivando a cooperação entre as instituições envolvidas (Brasil, 2010a). 

Nesse âmbito, é pertinente abrir um parêntese para citar um programa que foi criado na 
área de Administração a partir de orientações dos planos, especificamente, o PNPG que 
vigorou no período de 2005-2010. Durante a quinta edição do plano foi aprovado o Pro-
grama Nacional de Apoio ao Ensino e à Pesquisa (PRONAP) que tinha como objetivo apoi-
ar projetos de pesquisa em áreas estratégicas da política brasileira de ciência e tecnologia, 

TOTAL 800 318

Concluintes em Cursos de Graduação PresenciaisÁreas Gerais

 Tal avanço considera apenas o aumento da quantidade de mestres e doutores titulados. 27
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possibilitando a abordagem de novos tópicos de pesquisa e a formação de recursos huma-
nos pós-graduados (CAPES, 2007). 

Considerando os objetivos do PRONAP, surge o Pró-Administração com o seguinte objeti-
vo geral: 

estimular no País a realização de projetos conjuntos de pesquisa e apoio à capacita-
ção docente utilizando-se de recursos humanos e de infraestrutura disponíveis em 
diferentes IES e/ou demais instituições [...], possibilitando a produção de pesqui-
sas científicas e tecnológicas e a formação de recursos humanos pós-graduados na área 
de Administração. Contribuirá, assim, para ampliar e consolidar o desenvolvimento 
de áreas de formação consideradas estratégicas, através da análise das prioridades 
e das competências existentes visando à melhoria de ensino de pós-graduação e gradua-
ção em Administração e Gestão (CAPES, 2008, p. 1, grifos nossos). 

A despeito do objetivo supracitado, destacamos o papel da pós-graduação na formação de 
professores para a graduação e também para os próprios cursos de mestrado e doutorado 
na referida área. Atualmente, não há editais vigentes no Pró-Administração. Contudo, du-
rante os cinco anos em que as propostas estiveram em andamento, foram estabelecidas re-
des de colaboração entre diferentes instituições, criando e fortalecendo parcerias entre do-
centes e discentes de vários cursos de mestrado e doutorado em Administração no país. 
Tais ações contribuem com a construção da profissionalidade docente uma vez que possi-
bilita a partilha de conhecimentos e experiências entre os membros da profissão. 

Enquanto o Pró-Administração foi um exemplo que trouxe contribuições para a formação 
de professores que atuam no magistério superior, o PNPG vigente sugere que os progra-
mas de pós-graduação desenvolvam ações para elevar o posicionamento do Brasil em ran-
kings internacionais de desenvolvimento. Essa preocupação, predominantemente quantita-
tiva, é registrada em números no atual PNPG. Para exemplificar, tal documento menciona 
que em 2009 o Brasil ocupava a 13o posição no ranking entre os países com produção cien-
tífica. No referido ano, os Estados Unidos publicaram 341.038 artigos, ao passo que o Bra-
sil publicou 32.100. Sobre esses dados, o documento apenas explica sua representatividade 
por áreas de formação, sem mencionar aspectos relacionados à qualidade de tais produ-
ções (Brasil, 2010a). 

No que se refere aos resultados da pesquisa no âmbito da análise dos documentos institu-
cionais, é de se ressaltar o explícito compromisso com a formação docente para o magisté-
rio superior que consta nos regimentos dos dois programas analisados: 

- O Programa de Pós-graduação em Administração e Desenvolvimento Rural 
(PADR) iniciou suas atividades no ano de 2003 com o curso de mestrado acadêmi-
co na Universidade Federal Rural de Pernambuco (UFRPE). Este programa pro-
põe-se, dentre outros objetivos, a formar docentes, visando à melhoria da qualida-
de do ensino universitário na área de concentração oferecida. (UFRPE, 2016); 
- O Programa de Pós-Graduação em Administração (PROPAD) iniciou suas ativi-
dades na Universidade Federal de Pernambuco em 1995 com o mestrado e no ano 
de 2000 passou a ofertar o curso de doutorado em Administração, ambos acadê-
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micos. Seus principais objetivos são a formação de pesquisadores para o desenvol-
vimento teórico-empírico no campo da Administração e a qualificação de docentes 
para atender à expansão do ensino na área e de profissionais para o aperfeiçoa-
mento e melhoria da gestão das organizações (UFPE, 2016). 

Essas evidências atendem ao que está previsto no PNPG (Brasil, 2010a), no qual a forma-
ção de professores constitui uma das atribuições dos cursos de mestrado e doutorado. En-
tretanto, identificamos nos documentos que essa promessa de formação, oficialmente re-
gistrada, limita-se à oferta de uma disciplina não obrigatória voltada à docência no magis-
tério superior e à possibilidade de realização do Estágio de Docência. 

No que se refere ao componente curricular relacionado à docência, no PROPAD/UFPE é 
ofertada, anualmente, a disciplina de Didática do Ensino Superior (30h) no primeiro se-
mestre; já no PADR/UFRPE, apesar de constar no currículo do programa a disciplina de 
Metodologia do Ensino Superior (45h), não identificamos a sua oferta nos horários dos úl-
timos 3 anos. É pertinente salientar que as ementas de ambas disciplinas destacam o de-
senvolvimento de competências docentes no âmbito da apresentação de técnicas que auxi-
liem no planejamento, na organização e na avaliação do processo de ensino e de aprendi-
zagem. Consequentemente, por apresentarem uma carga-horária inferior às demais disci-
plinas dos programas pressupomos um limite de tempo no que se refere a tratar de temáti-
cas voltadas à construção da profissionalidade docente, em termos de elementos que pos-
sibilitem refletir sobre a complexidade da docência, bem como seu caráter relacional no 
magistério superior. 

No que tange à possibilidade de realização do Estágio de Docência, constamos que essa 
atividade só é exigida dos pós-graduandos que são bolsistas e não possuem experiência do-
cente. Sobre essa prática, não identificamos nos documentos informações que sistemati-
zassem a realização do Estágio de Docência. Desse modo, fica subentendido que os profes-
sores dos programas de pós-graduação podem definir como essa atividade será realizada 
com os seus orientandos. 

De forma geral, verificamos que as atividades de pesquisa predominam nos documentos 
norteadores dos programas analisados, enquanto à formação de ordem didático- pedagógi-
ca específica restringe-se a duas ações (uma disciplina e o estágio de docência) que não são 
realizadas por todos os pós-graduandos. Essas duas atividades não são desenvolvidas de 
forma sistemática e, de maneira geral, as temáticas de ensino e extensão não têm lugar de 
destaque quando comparadas à atividade de pesquisa no magistério superior. Assim, infe-
rimos o baixo estatuto da docência e de componentes didático-pedagógicos nos programas, 
uma vez que as ações desenvolvidas são limitadas, não obrigatórias e, no caso das discipli-
nas, apresentam carga-horária inferior às demais. 

Considerações Finais  
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Apesar de a maioria dos documentos norteadores dos cursos de mestrado e doutorado na 
área analisada evidenciar a docência como um dos objetivos da formação, a pós-graduação 
stricto sensu ainda privilegia o desenvolvimento de pesquisadores. É pertinente salientar 
que as ações formativas desenvolvidas nos programas de pós-graduação stricto sensu são 
condicionadas pelas exigências das diretrizes nacionais (Brasil, 2010a). Estas, por sua vez, 
têm dado maior atenção à formação de pesquisadores e profissionais em áreas estratégicas 
para o desenvolvimento econômico do país. 

Consequentemente, o ensino oferecido nas instituições cada vez mais distancia-se do ideal 
de formação para a cidadania e visa atender às demandas do mercado, representadas pelas 
empresas que sustentam o governo. Por sua vez, a educação laica acaba constituindo um 
dispositivo do Estado cuja meta de desenvolvimento econômico materializa-se no contexto 
educacional através da educação profissional, do produtivismo acadêmico, da inovação, da 
pesquisa em áreas estratégicas, dentre outros aspectos, com a finalidade de elevar a posi-
ção do Brasil em diferentes rankings mundiais. 

Dessa forma, predomina uma concepção de docência enquanto apropriação de conheci-
mento funcional que, segundo Soares e Cunha (2010), preocupa-se mais em dominar do 
que compreender os fenômenos. Para elas, isso traz implicações para a Educação Superior 
na medida em que a concepção de docência universitária coloca o professor como porta-
voz de um saber dogmatizado que será transferido nas salas de aulas. As autoras destacam 
que tal perspectiva baseia-se na concepção de docência voltada ao domínio de conteúdos 
disciplinares que não possibilita uma aprendizagem significativa para os estudantes. 

Nesse sentido, os dados da pesquisa evidenciaram que ainda persiste a ênfase no caráter 
da docência alicerçada no domínio do campo disciplinar, na qual subentende-se que quem 
domina determinado assunto, por conseguinte saberia ensiná-lo. Sob tal aspecto, os pro-
gramas de pós-graduação são procurados como espaços de formação para aprofundar de-
terminado conhecimento e ainda concedem uma titulação que possibilita mestres e douto-
res atuarem como professores na Educação Superior. 

Todavia, a partir do entendimento da docência como uma profissão de interações humanas 
(Tardif & Lessard, 2005; Tardif, 2008; Cunha, 2009), compreendemos que a construção 
da profissionalidade docente vai além da obtenção da qualificação que habilita mestres e 
doutores a exercerem o magistério superior. Nesse âmbito, não identificamos nos docu-
mentos analisados elementos curriculares que possibilitem a construção da profissionali-
dade docente em termos de conhecimentos específicos do exercício profissional pautado 
em uma rede de relações dinâmicas, contextualizadas e coletivas. 

Diante do exposto, em confronto com o explícito compromisso e reconhecimento da im-
portância da formação para a docência no ensino superior, tanto local como nacional, os 
resultados obtidos revelaram o baixo estatuto da docência e de componentes didático- pe-
dagógicos nos programas analisados. 
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Espera-se que as reflexões aqui suscitadas sobre a relevância da construção da profissiona-
lidade docente ampliem o debate sobre a formação de professores para o magistério supe-
rior em programas de pós-graduação stricto sensu acadêmicos. 
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Da sala de aula para o mundo lá fora. Ensinar a literacia mediática no 
ensino superior 
Resistências e conquistas 

Andreia Fernandes Silva1  
1ISVOUGA 

Resumo: Falar de literacia mediática na sala de aula no ensino superior ainda é um tema a 
causar estranheza. Mais ainda, quando se pretende promover a competência e a capacidade 
crítica de saber lidar e usar os media de um modo consciente. Alguns autores têm insistido 
em que o pensamento crítico é a competência fundamental da literacia mediática, sublinhan-
do a importância do poder de tecer opiniões acerca dos media e dos seus conteúdos, potenci-
ando novas opiniões e ideias sobre os acontecimentos e a informação (Tornero & Varis, 
2010). Vítor Reia-Baptista assinala a necessidade de multi-aprendizagens, colocando o pro-
cesso de cognição em torno de três dimensões cruciais da literacia mediática: cultural, crítica 
e criativa (Reia-Baptista, 2011).

No âmbito de qualquer licenciatura a literacia mediática é uma necessidade urgente, em es-
pecial num tempo em que a escassez de hábitos de leitura se refletem no saber-fazer e usar 
os meios de comunicação e seus derivados. 

Filtrar e selecionar, mas sobretudo, distinguir e identificar a origem dos dados são o primeiro 
obstáculo. Aliás, ser competente no uso dos media pressupõe a mobilização de outras litera-
cias. 

No atual ano letivo, desenvolveu-se um projeto transversal em várias unidades curriculares 
que tem como finalidade trabalhar a competência de literacia mediática em diversos contex-
tos de modo a incorporar o conceito mas também promover algumas práticas. A formação de 
grupos focalizados para discutir o que é a literacia mediática foi a técnica mobilizada, após 
um primeiro desafio de cariz exploratório que consistiu na elaboração de um texto argumen-
tativo sobre a volatilidade e efemeridade da comunicação nos dias de hoje e, que, desde logo, 
tornou visíveis as primeiras dificuldades do grupo de alunos: distinção de meios de comuni-
cação, fontes de informação e estudos, filtrar dados e descobrir a fonte original; capacidade 
crítica na seleção e escolha de dados, dificuldade em elaborar paráfrases que culminam no 
grande obstáculo, aplicar o pensamento crítico ao que lêem, ouvem e veem oriundo da comu-
nicação social e internet. A experiência em fase experimental evidenciou que em primeiro 
lugar ter-se-á que insistir num trabalho ao nível de outras literacias antes de avançar para o 
domínio da aquisição da competência de literacia mediática. Entre a principal conquista des-
taca-se a tomada de consciencialização da necessidade de conhecer e saber filtrar o conteúdo 
de cada meio, mas acima de tudo, tomar presente a importância em saber lidar com os me-
dia, e em transformar e usar os conteúdos mediáticos. 

Palavras-chave: literacia mediática, competência, comunicação, pedagogia  

Texto 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As Tecnologias da Informação e da Comunicação nas Instituições de 
Ensino Superior  

Paulo Resende da Silva1 e Tiago Damião1 
1Departamento de Gestão, Escola de Ciências Sociais Universidade de Évora  

Resumo: A evolução intensa registada pelas tecnologias de informação e de comunicação 
(TIC) nos últimos 50 anos têm provocado profundas alterações nas organizações. As institui-
ções de ensino superior (IES) também sofreram o impacto dessa evolução, tanto na forma 
como se posiciona, como também nas suas ofertas de ensino.  

A inserção destas tecnologias nem sempre decorre como o inicialmente programado/pensado 
visto que a aceitação das mesmas não é homogénea, seja na dimensão ensinos, seja pedagógi-
ca, seja organizacional.  

As TIC são o principal meio de arquivo, de transferência e de pesquisa e permite a interação 
directa e indirecta entre pessoas. Para potenciar as TIC são concebidos sistemas de informa-
ção (SI) e aplicações informáticas que garantem uma utilização mais adequada das mesmas, 
potenciando as vantagens associadas às mesmas. Estas potencialidades têm um espaço privi-
legiado de inserção em contexto escolar, apesar da sua complexidade (Cuban, 1986).  

A inserção nas IES das TIC provoca mudanças em distintas áreas, sendo de realçar três áreas: 
a organizacional/gestão, no apoio à investigação e na complementaridade e mudanças nos 
ensinos e nas práticas pedagógicas.  

Compreender estas mudanças e a forma como todos aqueles que fazem parte de IES assimi-
lam e aceitam as TIC, bem como os SI de suporte, é o principal objectivo deste artigo, em es-
pecial analisando de que forma os professores. Como ferramenta metodológica de base o 
modelo de aceitação da tecnologia (TAM) (Davis, 1989), que tinha por finalidade analisar de 
que forma os constructos utilidade percebida afectavam a aceitação das inovações informáti-
cas. e a facilidade de percepção, serviu de apoio para a compreensão e utilização nesta pes-
quisa da teoria unificada da aceitação da tecnologia (UTAUT) (Venkatesh, Morris, Davis, Da-
vis, 2003). O UTAUT unifica vários modelos de aceitação, interligando distintas dimensões e 
suportando nos constructos expectativa de desempenho, expectativa de esforço, influência 
social e condições facilitadoras, que nos conduzirá à intenção de comportamento e ao com-
portamento de uso das TIC.  

Visando estudar a aceitação, aplicou-se um questionário a professores universitários, repar-
tidos por distintas IES, estruturado em cinco secções (o impacto das TIC ao nível da organi-
zação, da gestão e da tecnologia, as vantagens e as desvantagens das TIC, a motivação para o 
uso das TIC, os factores inibidores de adopção das TIC e a percepção dos docentes sobre as 
TIC) mais uma de caracterização dos respondentes.  
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As principais conclusões que se retiram, com base neste estudo, são as seguintes. A inserção 
das TIC provocaram mudanças na cultura da instituição, com alterações das regras, tarefas e 
procedimentos existentes; os processos de gestão académica sofreram alterações profundas, 
com melhorias ao nível dos processos de decisão e de melhor informação de gestão; o acesso 
à informação está maios facilitado; as TIC provocam alguma uniformização do conhecimento 
e uma maior pressão pelos processos de ensino-aprendizagem; a motivação para o uso das 
TIC  

está directamente proporcional à motivação para com a profissão; existe falta de formação e o 
uso das TIC exige mais tempo, entre outros aspectos.  

Bibliografia referenciada no documento  

Cuban, L. (1986). Teacher and machines, the classrooms use of technology since 1920. New York: 
Teacher College Press.  

Davis, F. D. (1989). “Perceived usefulness, perceived ease of use, and user acceptance of informati-
on technology”. MIS Quarterly 13 (3): 319-340.  

Venkatesh, V., Morris, M. G., Davis, G. B., and Davis, F. D. (2993). “User acceptance of information 
technology: toward a unified view”. MIS Quarterly 27 (3): 425-478.  

PPT 

!271 !



O Uso dos Videojogos no Ensino Superior 
As dificuldades na perspetiva dos docentes  

Lucinda Saldanha1, Marta Pinto1 e Pedro Ferreira1 
1 Centro de Investigação e Intervenção Educativas, Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Uni-
versidade do Porto 

Resumo: Esta apresentação integra-se no projeto de investigação: “Jogos sérios no ensino 
superior”, a desenvolver-se no Centro de Intervenção e Investigação Educativas desta facul-
dade, desde 2016. Este projeto procura caracterizar e conhecer a relação dos/as docentes, in-
vestigadores/as e estudantes do ensino superior, com videojogos e videojogos sérios, em con-
textos educativos, nas suas dimensões educativa, cívica e pedagógica.  

Numa primeira fase, foi desenvolvido e aplicado um questionário (sobre o qual apresentare-
mos resultados de análise nesta comunicação), e já foi iniciada a tarefa de construção partici-
pativa de um framework, tendo como base o desenvolvimento de oficinas com docentes, in-
vestigadores/as e estudantes, nos últimos meses. Seguem- se tarefas, tais como a criação co-
laborativa de um videojogo sério e um estudo longitudinal do seu impacto.  
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Da sala de aula para o mundo lá fora. Ensinar a literacia mediática no 
ensino superior 
Resistências e conquistas 

Andreia Fernandes Silva | ISVOUGA 

Resumo: Falar de literacia mediática na sala de aula no ensino superior ainda é um tema a 
causar estranheza. Mais ainda, quando se pretende promover a competência e a capacidade 
crítica de saber lidar e usar os media de um modo consciente. Alguns autores têm insistido 
em que o pensamento crítico é a competência fundamental da literacia mediática, sublinhan-
do a importância do poder de tecer opiniões acerca dos media e dos seus conteúdos, potenci-
ando novas opiniões e ideias sobre os acontecimentos e a informação (Tornero & Varis, 
2010). Vítor Reia-Baptista assinala a necessidade de multi-aprendizagens, colocando o pro-
cesso de cognição em torno de três dimensões cruciais da literacia mediática: cultural, crítica 
e criativa (Reia-Baptista, 2011).

No âmbito de qualquer licenciatura a literacia mediática é uma necessidade urgente, em es-
pecial num tempo em que a escassez de hábitos de leitura se refletem no saber-fazer e usar 
os meios de comunicação e seus derivados. 

Filtrar e selecionar, mas sobretudo, distinguir e identificar a origem dos dados são o primeiro 
obstáculo. Aliás, ser competente no uso dos media pressupõe a mobilização de outras litera-
cias. 

No atual ano letivo, desenvolveu-se um projeto transversal em várias unidades curriculares 
que tem como finalidade trabalhar a competência de literacia mediática em diversos contex-
tos de modo a incorporar o conceito mas também promover algumas práticas. A formação de 
grupos focalizados para discutir o que é a literacia mediática foi a técnica mobilizada, após 
um primeiro desafio de cariz exploratório que consistiu na elaboração de um texto argumen-
tativo sobre a volatilidade e efemeridade da comunicação nos dias de hoje e, que, desde logo, 
tornou visíveis as primeiras dificuldades do grupo de alunos: distinção de meios de comuni-
cação, fontes de informação e estudos, filtrar dados e descobrir a fonte original; capacidade 
crítica na seleção e escolha de dados, dificuldade em elaborar paráfrases que culminam no 
grande obstáculo, aplicar o pensamento crítico ao que lêem, ouvem e veem oriundo da comu-
nicação social e internet. A experiência em fase experimental evidenciou que em primeiro 
lugar ter-se-á que insistir num trabalho ao nível de outras literacias antes de avançar para o 
domínio da aquisição da competência de literacia mediática. Entre a principal conquista des-
taca-se a tomada de consciencialização da necessidade de conhecer e saber filtrar o conteúdo 
de cada meio, mas acima de tudo, tomar presente a importância em saber lidar com os me-
dia, e em transformar e usar os conteúdos mediáticos. 

Palavras-chave: literacia mediática, competência, comunicação, pedagogia Introdução 
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Introdução

O presente trabalho resulta de mais um exercício exploratório de introdução da competên-
cia da literacia mediática no ensino superior tendo como primeira missão a familiarização 
com o termo e a necessidade do adequado uso dos meios de comunicação no exercício de 
qualquer atividade dentro do campo dos media, em especial, incutir a consciência e treinar 
esta capacidade em futuros profissionais de marketing, publicidade e relações públicas. 

As mudanças introduzidas nos processos comunicativos, primeiro na sequência da revolu-
ção industrial e mais tarde com o aparecimento da sociedade da informação e a implemen-
tação da chamada sociedade em rede (Castells, 2002), aceleraram o processo de circulação 
do conhecimento. Em simultâneo, estas mutações foram acompanhadas pelo surgimento 
de novos meios, que não só integraram diversos suportes como fizeram com que fosse pos-
sível estar ligado a qualquer hora e em praticamente qualquer lugar. Esta omnipresença de 
meios facilita, por um lado, o processo de comunicação e o contacto mediático ao nível da 
acessibilidade, mas, por outro, exige a cada um a posse de habilidades e competências de 
manuseamento e seleção desses meios e conteúdos, com os quais nem toda a população 
está apta a lidar. No atual ano letivo, desenvolveu- se um projeto transversal em várias 
unidades curriculares que teve como finalidade trabalhar a competência de literacia me-
diática em diversos contextos de modo a incorporar o conceito mas também promover al-
gumas práticas. 

A finalidade da experiência foi estimular e desenvolver em simultâneo as competências 
transversais e específicas do curso, mas também dotar os alunos de uma maior consciência 
quanto à importância de dominar o desenvolvimento de conteúdos escritos a partir de in-
formação dos meios de comunicação ou retirada da Internet. 

O ponto de partida para a presente reflexão foi a definição de literacia mediática, conside-
rada uma competência indispensável para o desenvolvimento de uma cidadania activa, po-
tenciadora da chamada economia do conhecimento, um estímulo para a competitividade 
nos setores da tecnologia e um garante do desenvolvimento de capacidades de análise crí-
tica dos meios de comunicação, tal como foi preconizado pela declaração da Unesco, em 
1982, e posteriormente reiterado por recomendações da União Europeia, desde 1999. A 
este pressuposto junta-se a convicção de que, em qualquer área do saber e da formação, 
importa incutir nos alunos aptidões de literacia mediática – uma competência necessária 
mas difícil de desenvolver na prática, porque inclui outras habilidades muito presentes no 
sector da educação mas nem sempre efetivamente trabalhadas aos mais diversos níveis: 
escrita, capacidade de pesquisa, seleção e análise de informação ou pensamento crítico. Na 
verdade, a falta de hábitos de leitura ou de exercitação da escrita tem revelado algumas di-
ficuldades entre os alunos do ensino superior na produção de textos da sua autoria, e que 
tornem evidente a aplicação do chamado pensamento crítico. A literacia mediática é uma 
competência complexa e difícil de medir e de ensinar. Exige a mobilização do pensamento 
crítico, um elemento preponderante da literacia mediática e a promoção de capacidades de 
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análise e crítica exige um tempo nem sempre exequível com aquele que existe na realidade 
em contexto de aula. 

A questão da literacia mediática assume particular pertinência quando nos estamos a refe-
rir à preparação de futuros profissionais de comunicação, que vão assumir papéis diferen-
ciados dentro do campo mediático, o que exige treino e conhecimentos adequados ao de-
sempenho de funções distintas e domínio de diferentes literacias, essencial num universo 
comunicacional cada vez mais complexo. Neste sentido, o presente artigo é uma reflexão 
sobre a importância de se aplicarem práticas efectivas em contexto de aula que promovam 
a aquisição de determinados saber-fazer. 

Numa sociedade monopolizada por signos, imagens e textos, assiste-se com frequência 
àquilo que Tornero apelida «hipertrofia da comunicação» (2007), ao mesmo tempo que se 
vive na era da «imagem-excesso» referida por Lipovestky e Serroy (2010, 69), o que, com 
frequência, promove uma saturação de conteúdos mediáticos que não só dificulta a capaci-
dade de seleção dos assuntos que realmente interessam mas, acima de tudo, complica o ato 
de receção, a leitura e a compreensão por parte de diferentes tipos de «públicos». Deste 
modo, defende-se aqui a urgência de criar exercícios de transformação e aplicação dos co-
nhecimentos noutros contextos, mais do que a interpretação dos referidos exercícios. 

Para um futuro profissional, e dada a complexidade do campo dos meios de comunicação 
na atualidade, mormente pela evolução tecnológica e pelas dimensões de interatividade e 
acessibilidade a qualquer hora ou em qualquer lugar, o domínio de habilidades de literacia 
mediática é uma mais-valia distintiva, que o pode tornar apto no que toca ao uso de ferra-
mentas essenciais para o exercício da profissão. 

Numerosos estudos têm abordado a questão da literacia, mas, nos anos mais recentes, este 
discurso inclui outras designações, como multiliteracias, novas literacias ou literacia in-
formacional, digital e mediática, por um lado demonstrando a complexidade do assunto e 
por outro revelando a necessidade de clarificação e actualização numa era em que o campo 
dos meios de comunicação assume uma preponderância hegemónica sobre a realidade so-
cial. 

Não querendo entrar em lutas conceptuais sobre designações, prefere-se defender aqui a 
urgência da «desmistificação dos media», na linha de Yuste, na medida em que «(a) alfa-
betização mediática abarca a capacidade de analisar criticamente os media e de se exprimir 
e produzir mensagens com eles» (2007, p. 156), fomentando uma educação «sobre» e 
«nos» media e assente em resultados – isto é, através da aplicação da competência da lite-
racia mediática. Yuste defende a erradicação da passividade e o combate aos estereótipos, 
mas, acima de tudo, fala na necessidade de um envolvimento «comprometido e conscien-
te», onde a problematização dos conteúdos mediáticos, a identificação do conteúdo ideoló-
gico e o conhecimento do funcionamento do campo dos media se tornem num modo de 
«ensinar a pensar a cultura mediática (Yuste, 2007, p. 158). Tornero considera que a pro-
moção de melhores consciência e conhecimento sobre os meios de comunicação é promo-
tora de uma nova competência comunicativa, não só na perspetiva semiológica, de análise 
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e descodificação de signos, mas também através dos processos de mediação (Tornero, 
2007). Já Vítor Reia-Baptista assinala a necessidade de multi- aprendizagens, colocando o 
processo de cognição em torno de três dimensões cruciais da literacia mediática: cultural, 
crítica e criativa (Reia-Baptista, 2011), o que pressupõe, num exercício de desenvolvimento 
da competência de literacia mediática, a transversalidade de áreas do saber e de experiên-
cias. 

As primeiras resistências 

Durante o século XX, o crescimento exponencial da sociedade de massas introduziu altera-
ções nos processos simbólicos e na educação, tendo os meios de comunicação assumido 
um domínio poderoso enquanto agentes do acesso «cultural». E a sua aceitação no univer-
so educacional ainda hoje encontra demasiadas resistências. Algumas são causadas pelo 
desconhecimento que todos os agentes envolvidos ainda demonstram no manuseamento 
desses mesmos conteúdos mediáticos, sendo por isso urgente dotar os cidadãos de litera-
cias que os habilitem a lidar com os meios de comunicação e a usá-los de um modo cons-
trutivo e ativo. 

Apesar de uma maior atenção política para a necessidade de implementação da capacidade 
de lidar com a informação mediática na atualidade e de a processar, já em 1982, na Decla-
ração de Grünwald sobre a Educação Para os Media, se alertava para a importância de 
promover iniciativas que incutissem nos aprendentes habilidades de uso da informação 
mediática, 

«cujo objectivo seja desenvolver os conhecimentos, aptidões e atitudes que favore-
çam o crescimento de uma consciência crítica e, consequentemente, de uma maior 
competência entre os utilizadores dos media electrónicos e impressos. Idealmente, 
tais programas deveriam incluir a análise de conteúdos mediáticos, a utilização dos 
media como meios de expressão criativa e a utilização e participação eficazes nos 
canais de media disponíveis» (Unesco, 1982). 

Neste documento destacam-se a omnipresença dos meios de comunicação e o seu peso en-
quanto elemento de integração na sociedade, que, mais do que ostracizado, deveria ser en-
quadrado numa lógica de aquisição de competências que visassem uma ligação entre aqui-
lo que a escola ensina e a realidade. Anos mais tarde, a revolução tecnológica da sociedade 
em rede (Castells, 2002: 1) introduz novos valores, que, como explica Tornero, expõem a 
necessidade de melhor articular a educação com os meios de comunicação. Para este autor, 
dispersão, flexibilidade, interacção, diversificação, globalização e dinamismo passam a ser 
conceitos presentes no modo como os cidadãos lidam com os meios de comunicação (Tor-
nero, 2007). 

A experiência trabalhada ao longo do último ano letivo envolveu um grupo de 20 alunos, 
entre os 17 e os 50 anos, e mobilizou 4 unidades curriculares: Teoria da Comunicação, 
Técnicas de Expressão, Sociologia da Comunicação, Semiologia e Relações Interpessoais. A 
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primeira, Teoria da Comunicação, permitiu a introdução do conceito e o seu respetivo en-
quadramento no campo dos media, Técnicas de Expressão contribui na componente de 
pesquisa e integração da informação na elaboração de um ensaio argumentativo e, já no 
segundo semestre, Sociologia da Comunicação e Semiologia promoveram um contacto 
mais prático com o uso de conteúdos mediáticos e a sua transformação na análise de situa-
ções. Na verdade, o que se pretendeu explorar era se em contexto de aula e numa planifica-
ção transversal de unidades curriculares se conseguiria em primeiro lugar desenvolver a 
consciência do conceito, mas depois, através de várias actividades se promovia a capacida-
de de seleccionar e filtrar a informação, se se promovia a distinção de meios e, por último, 
contribuir para a transformação e uso dos conteúdos mediáticos. 

Ao longo de um ano, as primeiras resistências identificadas foram: 

• Parcos hábitos de leitura regular de conteúdos informativos 

• Confusão entre o que existe na internet (e opiniões) e os conteúdos jornalísticos 

• Não distinção de informação, opinião e conteúdos comerciais (tudo são notícias), 
uma distinção que é essencial de se fazer quando se vai trabalhar no âmbito do cam-
po dos media 

• Dificuldade em identificar qual a fonte/ autor do artigo 

• Hábito enraizado do copy-paste e do plágio, desconhecendo a gravidade da situação 
em termos profissionais 

• Resistência na elaboração de referências bibliográficas: identificação de fontes 

Um primeiro ponto forte desta experiência foi a tomada de consciência do conceito de lite-
racia mediática e a perceção da existência de meios diferentes e que se pode selecionar, fil-
trar e distinguir os diferentes conteúdos. Um outro aspeto a destacar foi o uso dos conteú-
dos mediáticos em trabalhos, o que pressupôs o contacto com alguns meios, a procura dos 
conteúdos que fizessem sentido. 

A formação de grupos focalizados para discutir o que é a literacia mediática foi a técnica 
mobilizada, após um primeiro desafio de cariz exploratório que consistiu na elaboração de 
um texto argumentativo sobre a volatilidade e efemeridade da comunicação nos dias de 
hoje e, que, desde logo, tornou visíveis as primeiras dificuldades do grupo de alunos: dis-
tinção de meios de comunicação, fontes de informação e estudos, filtrar dados e descobrir 
a fonte original; capacidade crítica na seleção e escolha de dados, dificuldade em elaborar 
paráfrases que culminam no grande obstáculo, aplicar o pensamento crítico ao que lêem, 
ouvem e veem oriundo da comunicação social e internet. O uso de grupos focalizados per-
mite obter mais informações no que diz respeito à reflexão e tomada de consciência das 
dificuldades e permite obter dados de modo informal, muito útil na fase exploratória. 

Em termos de abordagem optou-se por definir duas linhas de orientação: o que tinha 
aprendido sobre literacia mediática e qual o contributo desta competência para o seu cres-
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cimento enquanto futuros profissionais da comunicação. Para além desta estratégia, foi 
permitido que cada um completasse a informação partilhada durante os grupos focalizados 
por escrito. 

O uso de quatro grupos focalizados permitiu ainda aprofundar e compreender melhor al-
guns aspectos, mas acima de tudo, promoveu uma reflexão útil em torno do que se apren-
deu e do que se tem de fazer para atuar melhor no campo dos media. Os alunos assumem 
que têm poucos hábitos de leitura e que acedem a tudo por meios efémeros e superficiais. 
Assumiram ainda que o uso dos media é maioritariamente direcionado para o entreteni-
mento, em especial, através da internet. A dificuldade em distinguir meios de comunicação 
e a confusão entre o que são conteúdos comerciais, publireportagens ou notícias, junta-se á 
falta de hábito e desenvolvimento de pesquisas, identificação/separação do que é produzi-
do pelos meios de comunicação e por outras fontes. Os alunos envolvidos nesta experiência 
consideraram ainda que têm de melhorar algumas competências transversais. 

Algumas considerações finais 

A experiência em fase experimental evidenciou que em primeiro lugar ter-se-á que insistir 
num trabalho ao nível de outras literacias antes de avançar para o domínio da aquisição da 
competência de literacia mediática. Entre a principal conquista destaca-se a tomada de 
consciencialização da necessidade de conhecer e saber filtrar o conteúdo de cada meio, mas 
acima de tudo, tomar presente a importância em saber lidar com os media, e em transfor-
mar e usar os conteúdos mediáticos. No próximo ano letivo perspetiva-se o uso de outras 
formas de testar/verificar a evolução dos mesmos alunos e evidenciar a existência ou não 
da tal transformação inerente à literacia mediática, pois mais do que capacidade para 
aceder aos media, os futuros profissionais em marketing, publicidade e relações públicas 
devem ser capazes de criar comunicações em diversos contextos, tal como se define na Re-
comendação da Comissão Europeia de 20 de agosto de 2009. 

Ao longo de um ano procurou-se usar diferentes modos de que o conceito surgisse em con-
texto de aula. Para iniciar, numa unidade curricular desenvolveram a pesquisa, a assimila-
ção do conceito e tiveram que elaborar um ensaio sobre a volatilidade e efemeridade me-
diática. No âmbito de outra unidade curricular fizeram a planificação de um trabalho in-
terdisciplinar e aplicaram-se os grupos focalizados, em outra aplicaram-se conhecimentos 
e fez-se a análise a conteúdos mediáticos ao nível da significação. Aproveitou-se ainda a 
unidade curricular de Relações Interpessoais para treinar competências ao nível de traba-
lho de equipa, interajuda, noção de linguagem não verbal e da tomada de consciência da 
noção do corpo para as apresentações em público. 

Pensa-se que deste modo, recorrendo à repetição de conceitos, mas também à interligação 
entre unidades curriculares se promove uma aprendizagem mais eficaz e potenciadora da 
aquisição de competências. 

!294 !



Da experiência poder-se-á considerar em próximas abordagens: 

Ser competente no uso dos media pressupões a mobilização de outras competências e que 
se terá de usar formas para testar a evolução e necessária transformação, inerente à com-
petência de literacia mediática. 
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O Uso dos Videojogos no Ensino Superior 
As dificuldades na perspetiva dos docentes  

Lucinda Saldanha1, Marta Pinto1 e Pedro Ferreira1  

1CIIE-FPCEUP 

Resumo: Esta apresentação integra-se no projeto de investigação: “Jogos sérios no ensino supe-
rior”, a desenvolver-se no Centro de Intervenção e Investigação Educativas desta faculdade, desde 
2016. Este projeto procura caracterizar e conhecer a relação dos/as docentes, investigadores/as e 
estudantes do ensino superior, com videojogos e videojogos sérios, em contextos educativos, nas 
suas dimensões educativa, cívica e pedagógica.  

Numa primeira fase, foi desenvolvido e aplicado um questionário (sobre o qual apresentaremos 
resultados de análise nesta comunicação), e já foi iniciada a tarefa de construção participativa de 
um framework, tendo como base o desenvolvimento de oficinas com docentes, investigadores/as e 
estudantes, nos últimos meses. Seguem- se tarefas, tais como a criação colaborativa de um videojo-
go sério e um estudo longitudinal do seu impacto.  

Introdução  

Os videojogos e jogos sérios têm-se revelado instrumentos emergentes na criação de mu-
dança e inovação em diversos contextos educativos, incluindo no contexto do ensino supe-
rior (Lean et al., 2006). De facto, tem vindo a crescer o número de estudos que analisam as 
potencialidades educacionais que os videojogos oferecem (Young et al., 2012).  

Os estudos internacionais sobre o uso de videojogos em contextos educativos por docentes 
do Ensino Superior (e por professores de outros níveis de ensino) têm focado sobretudo a 
caracterização das dificuldades, necessidades, barreiras e desafios percebidos pelos/as do-
centes, no seu uso em contexto de sala de aula, designadamente a pouca experiência de uso 
de videojogos, a falta de formação, a necessidade de colaboração entre profissionais, os li-
mites de tempo e de recursos tecnológicos, o pouco conhecimento sobre a existência de vi-
deojogos adaptados ao currículo, a necessidade de instrumentos de avaliação e metodolo-
gias validados, e a falta de apoio das instituições à inovação pedagógica (Watson et al., 
2016; Raphael et al., 2010; Koning et al., 2007; Becker, 2007; McLester, 2005).  

A nível nacional, o uso de videojogos com intencionalidade educativa no Ensino Superior 
está ainda pouco estudado (Pinto & Ferreira, 2017), havendo muito poucos dados sobre o 
modo como docentes, investigadores/as e estudantes do Ensino Superior se relacionam 
com videojogos e jogos sérios em geral e sobre as dificuldades que estes/as sentem ou 
perspetivam quando consideram a sua utilização. O único estudo que conhecemos em con-
texto português, de Lopes & Andrade (2008), corrobora as barreiras para o uso de videojo-
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gos em sala de aula (tempo e recursos limitados) e também as barreiras percebidas (falta 
de formação, de recursos, e de abertura institucional para a inovação).  

Metodologia  

Foi realizada uma recolha de dados, por questionário, relativamente às atitudes e experi-
ências com videojogos, e com videojogos em contextos educativos, a docentes, investigado-
res/as e estudantes da Universidade do Porto e Instituto Politécnico do Porto. Estes ques-
tionários foram aplicados on-line, por e-mail, entre Fevereiro e Março de 2017.  

Caracterização da amostra  

Responderam ao inquérito 198 docentes e investigadores/as, 111 (56,1%) do sexo feminino, 
com uma média de idades de 41 anos e uma média de anos de experiência de 14 anos, e 
provenientes de diversas áreas de estudo e ensino das instituições participantes, que foram 
agrupadas em dois grupos (por razões analíticas e para evitar a pulverização da amostra): 
um onde se agrupam todos/as os/as provenientes da área das ciências sociais e humanas e 
artes e e um outro para os/as da área das ciências naturais, engenharia e saúde.  

Resultados  

Jogam videojogos? Experiência de uso de videojogos  
Os resultados da análise de dados indicam que mais de metade dos/as docentes e investi-
gadores/as joga videojogos, e entre estes há alguns que o fazem com alguma frequência: a 
maioria joga videojogos várias vezes por semana e todos os dias.  
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Potencial educativo dos videojogos  

Os/as docentes e investigadores/as revelam em média uma visão positiva sobre o valor 
educativo que os videojogos podem ter. A maioria dos/as docentes e investigadores/as 
concorda e concorda totalmente com a afirmação de que jogar videojogos pode ser uma 
atividade educativa (média=4,03; dp=0,96; N=162) e também concordam que se apren-
dem coisas importantes a jogar videojogos (média=3,56; dp=1,00; N=162) - em ambos os 
casos a escala de resposta varia entre 1 e 5.  

Integração de videojogos em contexto de sala de aula  

No entanto, apesar de jogarem regularmente e de terem uma atitude positiva sobre o seu 
potencial educativo (acharem que podem ser úteis para aprender), os/as docentes não os 
integram em contexto de sala de aula. Verifica-se que apenas 13,7% já o terá feito.  

No seguimento destes resultados, procuramos compreender quais as razões que 
levam os/as docentes e investigadores/as a não integrarem videojogos em sala de 
aula e analisamos as dificuldades que percecionam. 

Obstáculos e dificuldades  
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Os dados mostram-nos que os/as docentes e investigadores/as sentem a falta de tempo, 
como um constrangimento; a grande maioria sente falta de conhecimento sobre novos mé-
todos e sobre jogos e que que há uma disponibilidade limitada de recursos para adotar no-
vos métodos, ao mesmo tempo que referem não haver jogos disponíveis que se adaptem 
aos conteúdos que se encontram a lecionar (note-se que os valores de 1 = discordo total-
mente e 5 = concordo totalmente).  

Por outro lado, a análise dos dados também revela que os/as docentes sentem que usar no-
vos métodos não é arriscado e que estão favoráveis a usar novos métodos; sentem-se medi-
anamente satisfeitos com os seus atuais métodos de ensino, que os estudantes iriam reagir 
bem a estes novos métodos e que a inovação é uma prioridade nas suas instituições/facul-
dades.  

Relação das dificuldades percebidas, com diferentes variáveis  

Procuramos ainda perceber se há diferenças na forma como docentes e investigadores/as 
de diferentes áreas de estudo, de diferentes sexos, com ou sem experiência de videojogos e 
que já tenham integrado ou não videojogos na sala de aula.  

A análise revela que não foi possível verificar a existência de diferenças sistemáticas entre 
diferentes áreas de estudo, relativamente às dificuldades percebidas. No variável sexo, ve-
rificou-se que os docentes e investigadores homens, mais do que as mulheres, consideram 
que usar novos métodos de ensino é arriscado. Relativamente à experiência de jogo, verifi-
cou-se que docentes/investigadores/as que jogam videojogos tendem a considerar que é 
mais arriscado usar videojogos em sala de aula.  

Ao nível da experiência de uso de videojogos em sala de aula, não foi possível verificar uma 
diferença sistemática entre investigadores/as e docentes que já usaram ou não videojogos 
em sala de aula.  

Destaca-se o modo como a dimensão risco emergiu como diferenciadora, o que poderá ser 
explorado e desenvolvido noutros estudos no futuro. E acrescenta-se ainda que estes resul-
tados poderão ter sido influenciados por dinâmica de auto-selecção, decorrentes da disse-
minação por e-mail.  

Conclusões  

Para finalizar, deixaremos algumas conclusões breves desta análise exploratória e algumas 
pistas.  

Neste momento, e no contexto do ensino superior português, há uma valorização da inova-
ção pedagógica e do uso de novas tecnologias: os videojogos já são identificados e valoriza-
dos como um recurso educativo pelos/as docentes, sendo importante facilitar o acesso por 
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parte dos/as docentes e investigadores a recursos; facilitar o acesso a apoios (incluindo 
tempo e espaços) que permitam o desenvolvimento de novos métodos de ensino; facilitar o 
acesso a videojogos adequados aos conteúdos e competências a desenvolver, e oferecer 
formação sobre a utilização de videojogos em contexto educativo.  

 
Neste sentido, o projeto “Jogos sérios no ensino superior: Impactos, experiências e expec-
tativas” procurará continuar a criar oportunidades para que os/as docentes, investigado-
res/as e estudantes do ensino superior possam vivenciar momentos de experimentação e 
de exploração reflexiva sobre videojogos sérios, no conhecimento mais aprofundado das 
suas dimensões educativa, cívica e pedagógica.  
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Uso de Tecnologias Digitais por Estudantes do Ensino Superior 
Experiências e potencial impacto para percursos de sucesso 

Marta Pinto1 e Carlinda Leite1 

1 CIIE-FPCEUP 
Contactos: martapcarvalho@fpce.up.pt; carlinda@fpce.up.pt  

Resumo: As Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) digitais assumem um papel 
relevante nas políticas de educação a nível Europeu, e para o que é esperado pelo processo de 
Bolonha no Ensino Superior (ES) tem sido valorizado enquanto contributo dos processos de 
aprendizagem ativos e autónomos dos/as estudantes, baseado no desenvolvimento de com-
petências. Tendo esta constatação por referência, a investigação que aqui se apresenta estuda 
os contributos do uso das TIC por estudantes no ES Português, como suporte à construção de 
aprendizagens, desenvolvimento de competências de autonomia e na promoção de sucesso 
escolar e social. Para isso, a investigação desenvolve um longitudinal com estudantes do ES 
de duas Universidades Portuguesas, para identificar o uso e as razões que levam ao uso das 
TIC no suporte à aprendizagem, analisar representações dos estudantes e estabelecer possí-
veis relações do seu uso com o sucesso dos seus percursos no ES. 

Palavras-chave: Ensino Superior, Estudantes, Tecnologias da Informação e Comunicação 

Enquadramento 

As Tecnologias da Informação e Comunicação (TIC) digitais têm constituído um dos focos 
de uma nova geração de políticas de educação na União Europeia, constituindo mesmo um 
dos eixos prioritários da Agenda 2020. Por outro lado, as TIC poderão constituir um apoio 
à criação de um Espaço Europeu de Ensino Superior, em linha com o que é esperado pelo 
processo de Bolonha, de valorização dos processos de aprendizagem ativos e autónomos 
dos/as estudantes, baseado no desenvolvimento de competências [1-3]. Resultados de al-
guns estudos nacionais [5-8] e internacionais [9-13] sobre o uso das TIC no Ensino Superi-
or (ES) corroboram a ideia de que a sua adoção promove a autonomiza-
ção dos/as estudantes, a colaboração, participação e interação do/a es-
tudante com os diversos espaços de aprendizagem em registos presenci-
ais e a distância. Ainda, nas últimas décadas chegaram ao ES estudantes 
com situações muito diversas [14], os mesmos/as estudantes que vivem 
imersos em media digitais em todos os aspetos da sua vida e que conti-
nuarão a usá-las nas suas experiências de aprendizagem [15]. Em Portugal, num estudo 
alargado conduzido por Morais [7] os resultados permitiram conhecer quais as tecnologias 
que os/as estudantes do ES usam com mais frequência em contexto pessoal e em contexto 
de aprendizagem formal. Contudo, ainda não foi produzido conhecimento sobre as experi-
ências de uso das TIC de suporte à aprendizagem (SA) e desenvolvimento de competências 
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no ES, como passou a ser preconizado por Bolonha, e que possam estar implicadas em 
processos de sucesso dos estudantes. 

Desenvolvimento do Projeto 

A presente investigação de Pós-Doutoramento, tem por objetivo geral produzir conheci-
mentos sobre o uso das TIC digitais como SA de estudantes do ES e da influência que têm, 
ou podem ter, no sucesso dos seus percursos. Neste sentido, constituirá um contributo 
para a investigação “Acesso, Sucesso e Insucesso: Percursos estudantis no Ensino Superior 
Público”, em desenvolvimento no quadro dos estudos da A3ES, permitindo compreender o 
potencial das TIC na promoção do sucesso escolar e social neste nível de ensino.  

O estudo focar-se-á em duas Universidades do norte de Portugal (Universidade do Porto e 
Universidade do Minho) e será mediado pelos seguintes objetivos específicos: 

1. Construir um quadro de referência do conhecimento sobre o uso das TIC pelos/as 
estudantes do ES. 

2. Identificar as razões, que levam os/as os/as estudantes a usar as TIC como suporte 
à construção de aprendizagens e, para isso, a que estratégias e procedimentos recor-
rem. 

3. Analisar representações de estudantes do ES sobre o recurso às TIC na sua relação 
com o paradigma de Bolonha. 

4. Estabelecer possíveis relações das TIC com percursos de estudantes do ES e o 
respetivo sucesso escolar. 

Metodologia 

Optou-se por um plano metodológico misto, que combine métodos quantitativos com mé-
todos qualitativos. Este estudo carateriza-se nos procedimentos como um estudo longitu-
dinal, seguindo uma metodologia de cariz qualitativo, através de estudos de caso múltiplos. 
Os dados são recolhidos através de questionário e entrevistas a um conjunto de estudantes 
a frequentarem os diferentes anos do 1º Ciclo de estudos, das duas universidades.  

Resultados esperados 

• Identificar a frequência do uso das TIC para: fins de SA; fins pessoais; benefícios 
associados ao uso das TIC; impactos decorrentes do uso das TIC de SA. 
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•Avaliar: acesso e uso de TIC no SA e para fins pessoais; competências para o uso das 
TIC; finalidades e atividades desenvolvidas com recurso a TIC; perceção dos benefíci-
os, problemas, impactos e satisfação no uso de TIC para SA; atitudes, preferências e 
expectativas em relação ao uso de TIC.  

•Compreender e estabelecer possíveis relações das TIC na promoção do sucesso 
escolar e social dos estudantes do Ensino Superior. 
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A Qualidade Social no Ensino Superior 
Um olhar sobre a Universidade do Porto/FPCEUP 

Carla Liege1, Carlinda Leite1 e Preciosa Fernandes1 

1 CIIE-FPCEUP 
Contactos: carla_liege@yahoo.com.br; carlinda@fpce.up.pt; preciosa@fpce.up.pt 

Resumo: O Ensino Superior tem passado por desafios e compromissos políticos de 
expansão do acesso e de procura da construção de uma “sociedade do conhecimento” 
competitiva, mas também dos que resultam de sociedades que se orientam por prin-
cípios democráticos e que, simultaneamente, atendem às novas demandas educacio-
nais de qualidade (Leite & Fernandes, 2014). Como refere Sobrinho (2013), entre ou-
tros, a responsabilidade social da Universidade constitui hoje uma demanda real que 
requer que ela se oriente por princípios de qualidade, como componente essencial 
para a institucionalização de uma educação que viabilize princípios de equidade e de 
justiça social (Connell, 1992).  

A atenção dada a questões de qualidade, associada à ideia de democratização e de 
uma formação fundada em princípios de equidade, em sociedades cada vez mais glo-
balizadas e culturalmente heterógenas, requer das Universidades um empreendimen-
to ético e um comprometimento social que possa contribuir para mitigar as desigual-
dades sociais e, assim, aumentar as possibilidades de concretização de uma educação 
democrática (Leite & Fernandes, 2014). Considerando que a qualidade tem sempre 
uma dimensão de caráter social, o estudo que se apresenta parte da ideia que a quali-
dade social é essencial para promover condições para uma educação fundada em 
princípios de democratização e de equidade geradores de uma justiça social (Connell, 
1992; Sobrinho 2013).  

É no quadro destas ideias que se situa a investigação a que se refere este poster e que 
tem como objetivos identificar dimensões e sentidos de qualidade expressos em do-
cumentos da política institucional da Universidade do Porto (U.Porto) e da Faculdade 
de Psicologia e de Ciências da Educação da U. Porto (FPCEUP) e caraterizar sentidos 
e vivências de qualidade percecionados por estudantes da FPCEUP.  

Na componente empírica desta investigação, que ocorreu no ano 2016, recorreu-se à 
análise de um conjunto de documentos orientadores da política educacional da U. 
Porto e da FPCEUP e a entrevistas semiestruturadas, realizadas a estudantes do 1º 
ciclo em Ciências da Educação desta Faculdade. Os dados foram analisados através 
da técnica de análise de conteúdo, com apoio do programa Nvivo11.   

A análise permitiu compreender que os discursos veiculados nos documentos orien-
tadores da política institucional expressam o reconhecimento de que a qualidade pas-
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sa pela institucionalização de uma formação qualificante, em que os conhecimentos 
devem ser estruturados com a participação dos estudantes e numa relação estreita 
com as questões sociais. Neste sentido, os resultados evidenciam uma atenção da U. 
Porto e da FPCEUP na definição de políticas e na implementação de serviços para 
uma cultura de qualidade e de melhoria contínua.  

Em relação aos discursos dos estudantes, estes expressam sentidos de qualidade rela-
cionados com os quotidianos vividos e que abrangem o ensino, os programas acadé-
micos, a investigação, as bolsas de estudos, infraestruturas e o ambiente académico 
como sendo elementos que interferem numa formação de qualidade. Nesta ordem de 
ideias a qualidade desta formação também consiste em ter professores qualificados 
para contribuírem para uma formação integral, o que se aproxima de uma conceção 
de qualidade social que tem por objetivo uma formação promotora de uma sociedade 
mais inclusiva, solidária e justa. Apesar disso, nesses quotidianos vividos há tensões 
sentidas entre uma qualidade social e uma qualidade orientada por lógicas de merca-
do. Em síntese, os dados permitem-nos considerar que oferecer uma formação anco-
rada em princípios de qualidade e de qualidade social, e em princípios democráticos, 
requer que as políticas se articulem com os contextos reais e suas particularidades. 
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Metodologias Alternativas de Ensino-Aprendizagem-Avaliação 
Contribuições e implicações na formação de professores 

Louise Lima1 e Ariana Cosme1 

1 CIIE-FPCEUP 

Resumo: A Metodologia de Ensino-Aprendizagem-Avaliação através da Resolução de Pro-
blemas (Allevato & Onuchic, 2014; Schroeder & Lester, 1989), considera o problema como o 
ponto inicial para se ensinar e um veículo para a aprendizagem. Por Resolução de Problemas, 
consideramos as atividades que podem proporcionar desafios intelectuais para melhorar o 
entendimento e desenvolvimento matemático dos estudantes. Neste sentido, há o reconhe-
cimento e valorização pelo processo de construção e aquisição do conhecimento pelos alunos; 
e seu envolvimento e participação ativa neste percurso. A aprendizagem ocorre por descober-
ta, por meio da interacção entre pares, fomentada pelo trabalho cooperativo-colaborativo. A 
avaliação possui carácter formativo, (re)orientando práticas docentes e discentes. 

O objetivo deste poster, em que situamos o estudo de Metodologias alternativas de 
Ensino-Aprendizagem-Avaliação no decorrer da formação docente, é partilhar um recorte de 
uma tese de doutoramento em desenvolvimento, ou seja, um trabalho mais amplo cujo obje-
tivo global é analisar, interpretar e compreender a intervenção/ação de docentes no decorrer 
de uma aula de matemática orientada pela Metodologia de Ensino-Aprendizagem-Avaliação 
através da Resolução de Problemas.  

Para atingirmos nosso objectivo, realizaremos estudos com docentes de Matemática e alunos 
de turmas do 9º ano do Ensino Básico de Escolas Públicas em Portugal. O desenho de inves-
tigação assenta em uma abordagem qualitativa com recurso ao método de Estudo de Caso, já 
que, ao incidir num contexto e situação muito específica, valorizaremos um estudo em pro-
fundidade em detrimento da pesquisa em amplitude. Dividimos a investigação em duas fases, 
com o suporte de diferentes técnicas de recolha de dados: a primeira que envolve docentes, 
com quatro etapas; e a segunda que envolve alunos, com três etapas. Na primeira, por meio 
da observação participante haverá uma discussão online, com os professores que aplicarão as 
atividades, sobre a Metodologia e suas implicações, objetivando dar a conhecer e/ou apro-
fundar os conceitos necessários para o desenvolvimento da aula. Após, realizaremos entrevis-
tas semiestruturadas com os docentes para posterior observação direta das suas aulas orien-
tadas pela Metodologia, para analisar, interpretar e compreender os processos inerentes à 
ação/intervenção docente neste processo. Finalmente, novas entrevistas semiestruturadas 
serão realizadas com os professores. Além da observação direta dos alunos, realizada durante 
a aplicação das atividades, aplicaremos questionários e realizaremos focus group com os es-
tudantes, com o objetivo de revelar suas críticas, sugestões e compreensões sobre um ensino 
que realmente o contemple como construtor do conhecimento. Analisaremos profundamente 
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os dados obtidos por meio de questionários e focus group com os estudantes, assim como 
entrevistas com docentes, observação participante de um grupo de discussão e da aplicação 
de atividades, por esses professores, para uma posterior análise de conteúdo e do discurso. 

É nossa expetativa que este estudo contribua para a reflexão dos professores sobre a sua prá-
tica docente, promovendo uma Educação Matemática de qualidade para todos, não somente 
compreendendo o fenômeno de ensino-aprendizagem-avaliação, mas também delineando 
estratégias de mudança. 

Palavras-chaves: Metodologia de Ensino-Aprendizagem-Avaliação; Resolução de Pro-
blemas; Intervenção docente; Ação docente.  
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Settings the Standards of Interdisciplinary Works 

Sofia Cancela Duarte1 e Humberto Rocha2 

1 Centro de Investigação Vasco da Gama, EUVG 
  LAQV, REQUIMTE, Group of Bromatology, Pharmacognosy and Analytical Sciences, Faculty of Pharmacy 
2 Centro de Investigação Vasco da Gama, EUVG 

Contactos: s.cancela.duarte@gmail.com; hrocha@euvg.pt 

Objectives: Share the experience of employing an innovative and differentiating pedago-
gical practice, the Interdisciplinary works (From Portuguese TIDs – Trabalhos interdisci-
plinares), in the phase of implementation of the Guidelines, that will define organization, 
functioning and evaluation of the TIDs, aiming for its recognition and valorization. 

Background: As in other scientific areas, veterinarians are increasingly confronted with 
complex issues like antibiotic resistance. In order to deal with complex issues, future pro-
fessionals need to be able to critically analyze, conceptualize, and synthesize knowledge 
and to reach conclusions on the basis of ambiguous information. In response, higher edu-
cation is increasingly called on to train students to become capable of dealing with such 
complex issues in both scientific and professional environments, as recently reviewed by 
Spelt e col. (2009). Interdisciplinarity can contribute to provide breakthroughs and ad-
dress current complex issues given that crossdisciplinary approach facilitates a com-
prehensive understanding, by developing boundarycrossing skills, beyond the traditional 
domain-specific knowledge and general skills. Boundary-crossing skills are, for instance, 
the ability to change perspectives, to synthesize knowledge of different disciplines, and to 
cope with complexity. As Interdisciplinary thinking does not occur spontaneously, students 
need help and time to achieve an adequate level of expertise in its practice (Davies & De-
vlin, 2007; Spelt et al., 2009). It is suggested that the best education that can be provided 
to students is a sound discipline-based education, with opportunities for interdisciplinary 
discussion when it is warranted (Davies & Devlin, 2007). 

The Interdisciplinary Works (TIDs), held at the Vasco da Gama University School (EUVG), 
anchored in the references of the Bologna Process, i.e. tutorial teaching and active learning 
process by the student, aim the integration and interdisciplinary knowledge according to 
the programmatic contents of the Curricular Units taught each semester (Figure 1). TIDs 
further aim to contribute to the development of communication, organization and te-
amwork skills. Despite the common core objectives, the TIDs are organized each semester 
by each of the year’s Coordinating Committee. For this reason, TIDs adopt different pre-
sentation layouts, tutorial support formats and evaluation criteria across the different ye-
ars. Therefore TIDs assume a very challenging and demanding character in their execution 
and evaluation. 
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Figure 1. Scheme of organization of TIDs. 

Methods: This is a descriptive observational study. TIDs were carried out during a 5-year 
period, with transitory Guidelines being defined in each semester by each of the five years’ 
Coordinating Committee, responsible for the first-line pedagogical organization of the De-
partment of Veterinary Medicine of EUVG. During and after this experimental period, con-
tributions were gathered from students and teachers, in each semester, for a SWOT analy-
sis, with the main preliminary findings outlined in Figure 2. To conceptualize the Guideli-
nes of the TIDs, for each format the following items were addressed: background, learning 
outcomes, methodologies (selected theme; number of students in each group), tutorial 
format, and evaluation criteria. Several issues have to be considered, namely the specifici-
ties of the CUs comprised in each semester/ year (regarding the possibility to relate the syl-
labus and the evaluation methodologies of each Curricular Unit), as well as the learning 
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outcomes deemed relevant for each semester. Another concern was to reward the executi-
on of TIDs by students, as an additional evaluation parameter, and, ultimately to make 
students realize the importance of interdisciplinary approach when addressing complex 
issues.  

Figure 2. Preliminary results of the SWOT analysis. 

Expected results: The Guidelines of the TIDs are being designed to serve as guiding 
principles for the standardization of criteria, in order to ensure fairness, harmony and con-
sistency of procedures, along with the multiplicity of formats. It is also aimed to establish 
objective indicators. Efforts are being made to assure the maintenance of this unique edu-
cational experience, as a tool for the promotion of integrative/ interdisciplinary thinking 
that will benefit the students throughout their academic course and in their future profes-
sional activity. 
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Annual Externships in the Veterinary Curriculum of EUVG 
Observations and lessons learned after 17 years in practice 

Sofia Cancela Duarte1 e Humberto Rocha2 
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2 Centro de Investigação Vasco da Gama, EUVG 
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Objectives: Share the experience of a differentiating pedagogical practice of Escola Uni-
versitária Vasco da Gama (EUVG) in the teaching of Veterinary Medicine by means of a 
unique annual extramural training, offering students a hands-on experience, as Curricular 
Units from the second year of the study plan. 

Background: Although veterinary education has traditionally focused on clinical skills, 
success as a practicing veterinarian also depends on good communication skills, emotional 
intelligence, and other "soft" skills that can lead to greater employee and employer satis-
faction and increased practice revenue (Kustritz & Nault, 2010). According to a recent 
meta-analysis of multiple stakeholder surveys, the main competencies considered impor-
tant, included effective communication, awareness of limitations, professional values, cri-
tical thinking, collaboration, and resilience (Cake et al., 2016). Thus, in order to maintain 
competiveness with high employability rates and meet future demands of the veterinary 
profession, employed pedagogical practices need to cope with the knowledge and compe-
tence skills required in the Veterinary profession. Such skills can be developed and impro-
ved in externships, thoroughly followed and tutored by teachers, and closely associated 
with study plan. 

EUVG was the first Veterinary Science education institution in Portugal with annual ex-
ternships, in the form of Curricular Units, from the second year of the curriculum. Integra-
ted Veterinary Practice (from Portuguese PVI – Prática Veterinária Integrada), is a form 
of extramural training, offering students a hands-on experience in all the fields of Veteri-
nary Sciences. In accordance to the established learning objectives, PVI does not cover a 
content or particular set of content, rather representing an opportunity to gradually appro-
ach (along the course of study) the inherent practices and routines to the various professi-
onal areas of intervention that the student will face in the future in the workplace.  

As a privileged time of training, VIP encourages the deepening of theoretical and practical 
interaction and confrontation with the social and professional reality, thus featuring a na-
ture of pre-professional experience and of acquisition of scientifically informed technical 
skills. 
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The PVI’s specific Regulation sets out the rules, the general operating procedures and the 
specific objectives to be satisfied by each PVIs, according to the moment of the study plan 
in which is carried out and field of the practical activity to be developed.  

The general objectives of PVI, inherent in its specificity as Curricular Unit of the study plan 
are: 

a) To create the opportunity of curricular enrichment that contributes for the integra-
tion of knowledge acquired; 

b) To favour the development of skills transversal to the study plan through the direct 
contact with professional practices; 

c) To permanently assess the study plans developed, adapting them to the reality of 
the evolution of the professional; 

d) To enhance the establishment of partnerships that contribute for the development 
of the activity of the Escola Universitária Vasco da Gama, guaranteeing it an active 
role in the development of the profession; 

Although the specific objectives are defined in the Regulation for the area and semester of 
the Study Cycles, they are considered as a guidance instrument in the definition of the plan 
and work objectives specifically applicable to each of the receiving institutions. 

The student can choose the areas and locations to carry out the PVI, provided that, up to 
9th semester, the student present the PVI in at least two of the following areas: Companion 
Animal Clinics; Equine Clinics (equines, donkeys, mules); Wild and Exotic Animal Clinics; 
Livestock and Food-producing Animals Clinics; Animal Health; Veterinary Public Health; 
Animal Production; Sanitary Inspection; Technology and Safety of Food of Animal Origin; 
Laboratory Practice in Activities of R&D. The externship is developed under the supervisi-
on of a Scientific Supervisor in the host place of the externship and a Tutor, Professor of 
EUVG. In the interplay of Student, Scientific supervisor and Tutor Professor, an activity 
plan is drawn up, reflecting the activities to be developed within the predicted period of 
PVI, based on the specific objectives of the corresponding area and semester. Conceived as 
a Guide for Practical Activities, its content represents a fundamental support for the stu-
dent (guiding its performance), the Scientific Supervisor and the Tutor Professor, in the 
monitoring and evaluating the student regarding its execution. 

PVI, allocated in the second semester of each of the 4 last curricular years, has the duration 
of 180 h (5.5 hours), and is carried out during the month of February. Nevertheless, PVI 
demands a year-round labour, as schematically displayed in Figure 1. 
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Figure 1. The year-round timeline of PVI. 

The evaluation of the VIP results from the gathering, comparison and synthesis of several 
informative elements, embodied in the instruments outlined in Figure 2. PVI is subject to 
evaluation and public discussion in a public act that is itself the final valuation moment, 
representing the synthesis and integration of all available assessment elements. It is consi-
dered admitted to the final interview the student who has met the following requirements:  

a. Attendance: frequency of at least 80% of the days predicted for PVI; 

b. Participation in the actions provided for in the receiving instituion: Positive rating 
(minimum 10 points) from the Scientific Supervisor;  

c. Preparation and delivery of the Activity Report within the established deadline. 

The jury of the final interview is composed of at least two elements, mandatorily the Tutor 
Professor of the Student and one Professor appointed by the Commission of PVI, as well as 
the Scientific Supervisor, whenever possible. The final interview is public and takes place 
in two moments: 

a. Presentation made by the student with a maximum duration of 10 minutes in whi-
ch it must characterize the internship receiving institution, report the developed acti-
vities, present the conclusions, analysis of the main lessons learned and difficulties; 

b. Query by the members of the jury, up to 10 minutes maximum, which assesses 
existence of the required knowledge and skills and demonstrated competencies, ba-
sed on the presentation and discussion of the developed activities. 
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Figure 2. Assessment elements considered for evaluation. 

Methods: This is an observational descriptive study.  

The framework that allowed the inclusion of this tutored extramural training as a CU was 
based on an objective and uniform assessment of learning and developed skills that is gua-
rantee to all the trainee students as established in the PVI specific Regulation (briefly writ-
ten information on student achievement, transmitted by external advisor to the tutor, the 
evaluation of a final report, based on predefined requirements, and its presentation before 
a jury, according to preestablished indicators). 

During the 17 years of implementation of PVI, different forms of auscultation to students, 
tutors and external supervisors (professionals in receiving institutions), were performed. 
The opinion of the student is registered after each externship completion, as well as the 
corresponding teacher-tutor and the external supervisor. The latter, evaluate the student’s 
performance according to four major criteria: sense of responsibility and interest; integra-
tion/ communication capacity; theoretical and practical skills; strategies and professional 
posture. The external supervisor is also encouraged to register all the informations consi-
dered relevant regarding the organization of the PVI and/or the study plan, as a privileged 
form of active input from an important stakeholder.  
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Expected results: The students unanimously respond to the PVIs’ pedagogical surveys 
as being a privileged time of training, of knowledge integration and contact with the social 
and professional reality. 

Thus, the maintenance of this important pedagogical practice will expectedly: continue to 
contribute to an enrichment opportunity of the curriculum, through the integration of ac-
quired knowledge; encourage the development of skills transversal to the curriculum, th-
rough direct contact with professional practice; assess permanently the study plan, adap-
ting it to the reality of the evolution of the profession; encourage the strengthening of the 
theoretical-practical interaction and confrontation with the social and professional reality; 
check pre-professional experience and scientifically informed technical skills; foster the 
establishment of partnerships that contribute to the development of school activities, gua-
ranteeing an active role in the development of the profession; promote employability.  

In the future, suggestion of both tutors and students to be considered include a form of 
pre-selection of the receiving institutions, in order to ensure that they all meet the essential 
requirements of security, theoretical-practical know-how and available conditions. 
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As práticas docentes e discentes no Ensino Superior 
como objeto de investigação 
Contributo para uma breve reflexão 

Rui Trindade 

CIIE-FPCEUP 

Esta é uma reflexão que surge na sequência da minha participação como moderador de um 
grupo de discussão «Práticas de docentes e de estudantes no Ensino Superior» que teve 
lugar no «I Seminário Internacional do DESUP: Ensino Superior: Desafios e futuros», o 
qual decorreu na Faculdade de Psicologia e de Ciências da Educação da Universidade do 
Porto, no dia 3 de julho de 2017. 

Mais do que a qualidade das intervenções que foram apresentadas, as quais constituíram 
um inegável contributo para se refletir sobre a problemática do grupo de discussão, inte-
ressa-me discutir, tendo como referência o sentido e o conteúdo daquelas intervenções, a 
necessidade de se valorizar a importância da investigação que se produz sobre as práticas 
de docentes e de estudantes no Ensino Superior. Uma iniciativa que não deverá ser vista 
como uma manifestação de desconfiança face aos quadros teóricos que temos ao nossos 
dispor, já que não é uma tal desconfiança que justifica este texto mas, justamente, a neces-
sidade de estabelecer com esses quadros um diálogo permanente que contribua para uma 
interpelação e uma elucidação complementares quer de tais quadros teóricos quer das prá-
ticas docentes e discentes que constituem os referentes dos mesmos. Em termos concretos, 
estamos perante uma mesma tarefa que resulta da construção de sinergias que permitem 
vincular, com vantagens mútuas, uma iniciativa à outra, em função das quais os quadros 
teóricos podem assumir uma maior pertinência e as narrativas particulares sobre as práti-
cas adquirirem um sentido que lhes permita não ficarem reféns das suas idiossincrasias, 
tendo em conta que estas impedem processos de reflexão mais consequentes e produtivos. 

Hoje, vivemos num tempo marcado por um proselitismo curricular e pedagógico que exige 
de todos nós a clarificação dos consensos que os sustentam, os quais só são consensos por-
que foram construídos de forma suficientemente ambígua para poderem ser universalizá-
veis. O pressuposto através do qual se defende que os estudantes são o centro do processo 
de formação do Ensino Superior e, consequentemente, o papel dos professores tende a fi-
car circunscrito ao de facilitadores da aprendizagem dos primeiros, é um dos exemplos que 
melhor permite ilustrar a necessidade de clarificação atrás defendida, sabendo-se que, nes-
te como noutros casos, poderemos estar perante um processo em que utilizando os mes-
mos termos poderemos estar a referirmo-nos a coisas distintas e até contraditórias.  

Se por via desta perspetiva se acentua a necessidade de, através da investigação das práticas, se 
promover a clarificação dos quadros e dos conceitos teóricos disponíveis, importa valorizar, 
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igualmente, a possibilidade de problematização que uma tal iniciativa potencia. Mais do que 
uma iniciativa intelectualmente diletante pretende-se que um tal empreendimento constitua 
um modo de ousar pensar sobre a dimensão do desejável sem ficar enclausurado na dimensão 
do possível. 

O que usualmente se designa por «teoria» nem poderá constituir um adorno que se utiliza de 
forma protocolar nem como uma coisa irrelevante porque não corresponde às exigências e de-
safios da vida real. Como adorno e como entidade dissociada da realidade é inútil porque tanto 
favorece a proliferação de perspetivas particulares e circunscritas como acaba por impedir a 
construção de perspetivas sustentadas sobre os factos, as quais potenciam as reflexões capazes 
de perpetuar as realidades educativas como realidades inevitáveis. 

A função dos quadros teóricos que temos ao nosso dispor explica-se como um contributo cuja 
importância se afere pelo modo como potencia a nossa capacidade de raciocinar, de argumen-
tar, de pensar em alternativas e de explorar outras possibilidades de ação. Neste sentido, não 
poderão ser vistos nem como ornamentos nem como instrumentos que dispensam o protago-
nismo intelectual daqueles que os utilizam. Por isso, é que a investigação das práticas e os 
momentos de partilha e de reflexão sobre os resultados desta investigação se assumem como 
ocasiões importantes no âmbito do processo de construção do saber sobre os atos de ensinar e 
de aprender. Ainda que se possa, e deva, discutir os fundamentos e os procedimentos heurísti-
cos a utilizar neste domínio, de forma a identificarem-se as condições que poderão potenciar a 
construção de resultados credíveis e consequentes, importa referir que esta é mais uma razão 
que justifica a importância dos já referidos momentos de partilha e de reflexão. 
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Desafios da Garantia da Qualidade nas Instituições de 
Ensino Superior 

Sérgio Machado dos Santos 

A3ES - Sistemas de Garantia da Qualidade  

Partindo da constatação de que a definição de uma política institucional para a garantia da 
qualidade e a sua concretização num sistema interno de garantia da qualidade (SIGQ) são 
uma obrigação legal para as instituições de ensino superior decorrente dos padrões euro-
peus para a garantia da qualidade (os European Standards and Guidelines – ESG) e da sua 
consagração no regime jurídico nacional, a apresentação efetuada no painel procurou lan-
çar algumas pistas para a discussão dos desafios atuais e futuros com que as instituições e 
a agência de avaliação e acreditação se confrontam nesta área, em particular quanto à ade-
quação dos SIGQ à nova versão dos ESG adotada em 2015. 

Como elemento de contexto, foi lembrado que os ESG2015 apresentam uma explicitação 
mais detalhada quanto a aspetos fundamentais a ter em conta na conceção dos SIGQ, bem 
como um caracter mais prescritivo, que tiveram como consequência a revisão dos referen-
ciais da A3ES para os SIGQ e uma ancoragem mais acentuada dos critérios de certificação 
dos SIGQ nos novos referenciais.  

Foi particularmente salientado que os ESG passam a preconizar uma ligação mais estreita 
do SIGQ à gestão estratégica da instituição, da qual deverá fazer parte integrante, e ainda 
que o conceito de garantia da qualidade da aprendizagem/ensino é tratado de uma forma 
mais abrangente, incluindo não só a sua monitorização e melhoria contínua mas também 
aspetos fundamentais da organização do ensino, tratados nos standards 1.2, 1.3 e 1.4, rela-
tivos à conceção e aprovação da oferta formativa, à organização das aprendizagens (apren-
dizagem, ensino e avaliação centrados no estudante) e a aspetos regulamentares e de eficá-
cia relacionados com o ‘ciclo de vida’ do estudante na instituição (admissão, progressão, 
reconhecimento e certificação).  

A adaptação dos SIGQ aos novos referenciais representa uma oportunidade para repensar 
a conceptualização e implementação dos sistemas internos. Identificaram-se, a esse respei-
to, como principais desafios a coesão do sistema, relacionada com a sua efetiva integração 
nos processos de gestão estratégica da instituição, e a eficácia do sistema. 

O desafio da coesão implica um maior enfoque nas políticas e procedimentos de garantia 
da qualidade em cada uma das vertentes nucleares de atuação da instituição e não apenas 
nas estruturas e instrumentos de garantia da qualidade, sem prejuízo da importância des-
sas estruturas e instrumentos. A concretizar esta ideia referiu-se, por exemplo, que a ga-
rantia da qualidade na vertente da investigação e desenvolvimento não poderá deixar de 
passar pela definição de uma política institucional para a I&D que defina meios, processos 
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e objetivos para a promoção da investigação, para além dos mecanismos (e corresponden-
tes instrumentos de suporte) de monitorização, avaliação e melhoria contínua.  

A eficácia do sistema interno é essencial como base de confiança na capacidade de autor-
responsabilização da instituição pela verificação e promoção da qualidade das atividades 
que desenvolve. Como fator promotor da eficácia do SIGQ foi referida, nomeadamente, a 
simplicidade da estrutura e instrumentos do sistema (sem perda de coesão e de rigor na 
sua aplicação), de modo a facilitar a perceção da sua conceção e objetivos pela comunidade 
académica e, consequentemente, propiciar a apropriação do sistema pelos atores interve-
nientes, no entendimento de que o mesmo pode contribuir para a melhoria do ambiente e 
dos resultados do trabalho de cada um, fomentando assim a sua participação efetiva nos 
processos de garantia da qualidade.  

Um desafio que se coloca a curto prazo, comum à A3ES e instituições, é a necessidade de 
simplificação dos processos de garantia externa da qualidade no 2º ciclo regular de avalia-
ção/ acreditação de ciclos de estudos a desenvolver no período 2017-2022. Na realidade, o 
ponto de partida para este ciclo é substancialmente diferente (para melhor) da situação 
existente quando em 2010 se iniciou o ciclo anterior, por um lado porque toda a oferta 
formativa de ensino superior conducente a grau passou já pelo filtro comum da avaliação/
acreditação, pelo que o sistema de ensino superior se encontra basicamente “limpo”, e por 
outro porque as instituições  de ensino superior demonstram estar mais conscientes da sua 
responsabilidade pela qualidade e garantia da qualidade do ensino que ministram. Neste 
contexto, não faria sentido repetir o anterior exercício de avaliação exatamente nos mes-
mos moldes.  

Uma primeira e significativa simplificação teve já lugar com a reformulação do guião para 
a autoavaliação de ciclos de estudos em funcionamento (guião ACEF 2017-2022, que passa 
a ser comum ao processo PERA), que se focaliza mais na análise da evolução verificada 
desde a avaliação anterior (numa perspetiva de melhoria contínua), na estabilidade dos 
recursos humanos, na procura do ciclo de estudos e nos resultados académicos, científicos, 
tecnológicos, artísticos e de internacionalização. O volume de informação a submeter é 
substancialmente inferior ao requerido pelo anterior guião. Outra simplificação respeita às 
visitas de avaliação, que passarão a ser mais curtas e, de uma forma seletiva, em menor 
número. 

Uma preocupação que não poderá deixar de estar subjacente à referida simplificação é a de 
manter a eficácia dos processos de avaliação. Isso só será possível se os sistemas internos 
de garantia da qualidade funcionarem de forma efetiva, com impacto na melhoria contí-
nua, consubstanciando o princípio de que a qualidade e a garantia da qualidade são res-
ponsabilidade, em primeiro lugar, das próprias instituições de ensino superior.  

A terminar, e reconhecendo as dificuldades que, de um modo geral, as instituições sentem 
em mobilizar as suas comunidades académicas para participarem de forma universal e 
verdadeiramente empenhada nos processos de garantia interna da qualidade, foi deixada 
uma mensagem de provocação aos atores menos colaborantes: quando uma equipa docen-
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te ou um gestor académico não usam de forma eficaz a oportunidade conferida pelo SIGQ 
para refletir sobre a qualidade do ensino em que participam ou que coordenam e, por essa 
via, contribuírem para a melhoria contínua dos ambientes e resultados das aprendizagens, 
na prática estão a deixar espaço para que outros atores (externos ou a nível superior na 
instituição) venham fazer de forma intrusiva esse trabalho de avaliação, o que significa que 
estão a alijar um dos bens mais preciosos da atividade académica, que é a autonomia cien-
tífico-pedagógica. É que, efetivamente, o exercício da autonomia está indelevelmente asso-
ciado de forma indelével à autorresponsabilização: se falha um dos elementos do binómio 
autonomia-responsabilização o outro é inevitavelmente prejudicado!  
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Professores 2.0 para estudantes 2.0 
A preparação de estudantes de pós-graduação para a carreira académica 

Fátima Vieira  

Faculdade de Letras da Universidade do Porto 

Inscrevi-me esta semana num curso online da MiríadaX sobre Redes Sociais para a Inves-
tigação e a Docência; faz parte da estratégia que tenho seguido, nos últimos anos, para me 
manter atualizada sobre esse novo mundo digital que se abre para os nossos estudantes. 
Para muitos Colegas da minha área, contudo, este investimento não faz sentido: somos 
professores de literatura e cultura, lidamos com livros, e o digital não acrescenta nada de 
novo, funcionando como um arquivo online onde poderemos pesquisar e publicar textos. 
Esta é, contudo, uma interpretação errada do que é o mundo digital em que vivemos, ape-
nas justificada por um desconhecimento e desinteresse total pelos pressupostos em que se 
desenha a investigação e a docência do futuro. O módulo 1 do curso online que estou a fre-
quentar forneceu-me o vocabulário de que necessitava para descrever estas mudanças: a 
Web em que hoje investigamos e à qual frequentemente recorremos para ensinar é diferen-
te, nas suas características e pressupostos, do arquivo que muitos docentes continuam a ter 
como referência para o mundo digital: estamos no tempo da Web 2.0.; a partir daqui, pa-
rece-me óbvia a conclusão de que, se queremos preparar os nossos estudantes para o futu-
ro, temos de ser professores 2.0, trabalhando em colaboração com estudantes 2.0, no âm-
bito de uma universidade 2.0.  

Da Web 2.0 à docência 2.0 

Em apenas algumas décadas, a World Wide Web mudou, afirmando-se como uma verda-
deira teia que une conhecimentos dispersos. Não foram apenas os avanços tecnológicos 
que marcaram a passagem da chamada Web 1.0 para a versão 2.0.; o que se observou, aci-
ma de tudo, foi uma mudança de atitude dos utilizadores da Internet, com efeitos a todos 
os níveis, desde as maneiras de se fazer negócio às formas de se gerar conhecimento – e de 
se ensinar. Na primeira versão da Web, a informação era oferecida através de sites estáti-
cos, normalmente administrados por uma pessoa ou instituição, que tentava resumir toda 
a informação disponível sobre um dado tema. Na versão 2.0, a Web apresenta-se como 
uma plataforma que possibilita uma comunicação em dois sentidos, oferece blocos de in-
formação de diferentes níveis ligados através de links e aposta em conteúdos gerados pelos 
usuários. Estes últimos deixaram de ser consumidores, para se assumirem como “prosu-
midores”, isto é, simultaneamente produtores e consumidores de informação, encorajados 
a acrescentar valor à plataforma ao fazerem comentários ou sugerirem links relevantes, 
classificarem informação e interagirem com outros usuários, tornando óbvia a importância 
da informação para as suas vidas. A Web 2.0 promove um sentido de comunidade e de co-
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laboração sem precedentes, assumindo-se como a plataforma onde um novo desenho de 
investigação começa a ser possível.  

Esta arquitetura de participação tem sido aproveitada com sucesso pelas chamadas Hu-
manidades e Ciências Sociais Digitais que, à semelhança da Web, deixaram para trás a sua 
versão 1.0, de onde resultavam objetos estáticos, para investirem em projetos interativos 
onde o usuário não especializado se assume como agente de conhecimento: são os chama-
dos projetos de investigação com a sociedade e para a sociedade, que não só beneficiam do 
conhecimento do público, mas também oferecem bases de dados em acesso aberto, dispo-
nibilizados para serem interpretados a partir das múltiplas correlações que poderão ser es-
tabelecidas pelas funções de busca. Frequentemente, nas Humanidades e Ciências Sociais 
Digitais, o resultado interpretativo dessas correlações é comunicado sob a forma de mapas 
e gráficos; mais importante ainda, é muitas vezes a partir da visualização dessas correla-
ções que novas questões surgem, abrindo caminho para temas e abordagens inovadoras. 

Mas estaremos nós, docentes, preparados para participar neste maravilhoso mundo novo 
proporcionado pelas plataformas digitais? Não estamos, certamente; pelo que a questão 
que se coloca é: será que queremos estar preparados para participar neste maravilhoso 
mundo novo? Na minha perspetiva, a questão tem mesmo de ser entendida a nível da von-
tade individual, do investimento que estamos ou não dispostos a fazer na atualização in-
formática e digital mesmo depois de décadas na carreira docente. Não podendo falar pelos 
outros, falo por mim: quero estar preparada, não tanto pela investigação que eu possa vir a 
desenvolver, mas porque sinto que essa atualização é crucial para o desempenho da minha 
função docente.  

Os pressupostos da revolução digital são, na verdade, semelhantes aos da verdadeira revo-
lução que nas últimas décadas se foi operando no ensino. Tal como a Web 2.0, a universi-
dade deixou para trás os modelos estáticos, desvalorizando a informação enquanto fim em 
si mesmo para privilegiar o conhecimento complexo – para utilizar a expressão de Edgar 
Morin – que só é proporcionado pela convocação de diferentes níveis de informação, en-
tendidos em rede. Tal como na Web 2.0, o estudante universitário não é mais um especta-
dor passivo, mas autor desse conhecimento, para ele contribuindo ao assumir-se como cu-
rador da informação que lhe é oferecida na Internet, evidenciando correlações que antes 
não eram evidentes e atribuindo-lhes significado através de um exercício crítico de grande 
exigência.  

Contudo, não é só a nível do ensino que se regista a passagem de uma atitude passiva para 
uma disposição ativa, tendo-se também verificado, a nível da interação entre investigado-
res juniores e seniores, uma notável transformação. Ficaram com efeito bem para trás os 
congressos bafientos a que os estudantes de pós-graduação assistiam em silêncio, de forma 
discreta, como que a desculpar-se pela sua presença e condição de ignorância, certificada 
pela ausência de graus de mestre ou doutor. Os congressos internacionais que hoje se pro-
movem no mundo académico são dinamizados pelas vozes indagadoras de uma geração 
jovem, informada, que – porque está habituada a ser também ela geradora de conhecimen-
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to – propõe interpretações, questiona ideias e obriga a repensar caminhos. É a estes mes-
mos jovens que a FCT solicita a apresentação de projetos de investigação, apontando-lhes a 
vantagem de os desenharem tendo em conta o impacto social que deverá ter toda a “ciência 
responsável”. 

Ensinar estudantes de pós-graduação tornou-se, pois, um ofício múltiplo: para cumprir 
cabalmente a sua função, o docente deverá, para além de se assumir como facilitador de 
processos de reflexão crítica que levarão à compreensão e produção de conhecimento, de-
senvolver nos estudantes um conjunto diversificado de competências, que vão desde a ca-
pacidade para utilizarem de forma proficiente software de análise de dados e visualização 
de resultados à agilidade na organização de eventos de extensão universitária ou na elabo-
ração de uma candidatura a fundos de apoio à investigação.  

A carreira académica e de investigação 2.0 

A carreira académica e de investigação que se oferece aos nossos estudantes de pós-gradu-
ação não se resume, com efeito, à lecionação de aulas e à publicação de livros e de artigos. 
Os estudantes que ambicionem vir a abraçar uma carreira académica e de investigação de-
verão desenvolver competências pelo menos nos oito domínios abaixo descritos. Note-se, 
contudo, que não se trata de domínios estanques; por exemplo, as competências no domí-
nio investigativo 2.0 (desenho de um projeto nas Humanidades e Ciências Sociais Digitais) 
implicam pelo menos também competências no domínio informático e no domínio comu-
nicacional. A descrição, em separado, dos oito domínios é feita apenas para tornar clara a 
variedade de competências que as novas carreiras convocam. 

1. Domínio pedagógico – saber assumir o papel de facilitador de processos de com-
preensão e produção de conhecimento, no âmbito de um ensino centrado nos estu-
dantes; saber adequar diferentes metodologias a situações pedagógicas diversas; 
saber promover formas de trabalho colaborativo e multidisciplinar. 

2. Domínio informático – ser capaz de utilizar com proficiência software desenvolvido 
para o tratamento de dados e visualização de resultados de investigação; ser capaz 
de compreender as potencialidades das ferramentas informáticas que vão sendo 
disponibilizadas no mercado; saber executar tarefas básicas de captação de som e 
imagem, edição e produção de vídeos para a organização de cursos online e gestão 
da identidade digital. 

3. Domínio da investigação – saber desenvolver investigação na era 2.0; saber traba-
lhar numa equipa multidisciplinar, dentro e fora da academia; ser capaz de desen-
volver contactos que levem à participação em redes internacionais. 

4. Domínio da liderança – saber coordenar e liderar uma equipa, com preocupação de 
justiça e equidade no acesso a recursos e meios; ser capaz de motivar os investiga-
dores e fomentar o pensamento criativo e inovador.  
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5. Domínio social – saber dar resposta aos desafios societais através do desenho de 
questões de investigação relevantes para a sociedade do nosso país e, em particular, 
da nossa região; ser capaz de integrar em projetos de investigação contributos da 
“ciência cidadã”. 

6. Domínio ético – saber fazer “ciência responsável”, tendo sempre em consideração 
quem beneficia dos projetos e que riscos é que eles implicam, quem controla o pro-
cesso e toma decisões, quem assume a responsabilidade pelo processo investigativo 
e quais são as alternativas e fatores de correção disponíveis.  

7. Domínio comunicacional – ser capaz de fazer comunicação de ciência, adaptando as 
estratégias discursivas aos diferentes contextos de comunicação, desde a apresenta-
ção de resultados de investigação ao grande público à representação, junto da co-
munidade académica internacional, da investigação que é desenvolvida no nosso 
país. 

8. Domínio financeiro – saber fazer e gerir orçamentos para projetos; conhecer estra-
tégias de rundraising. 

A docência 2.0 e a socialização organizacional dos estudantes 

Estou consciente de que a inclusão do desenvolvimento das competências acima elencadas 
no rol de obrigações da docência universitária poderá ser controversa. Estou contudo con-
victa de que, enquanto docentes de estudantes de pós-graduação, sabendo que pelo menos 
alguns deles poderão querer seguir a carreira académica e de investigação, temos a obriga-
ção de lhes oferecer uma formação universitária completa. E se, como tem sido comum-
mente aceite, a universidade, para desempenhar cabalmente o seu papel, tem de cumprir 
uma tripla missão – no domínio do ensino, da investigação e da extensão à sociedade –, a 
formação dada aos estudantes de pós-graduação tem de abranger esses três domínios.  

Subscrevo, pois, a posição de Ann Austin quando defende que o docente universitário de-
verá adicionar, à lista de funções a cumprir, a de facilitador do processo de socialização or-
ganizacional dos estudantes de pós-graduação (Austin, 2002). A ideia não é recente: já no 
final dos anos 70 do século XX John Eastin Van Maanen e Edgar Henry Schein defendiam 
que a aprendizagem de um ofício começa com um período de aprendizagem antecipatória 
durante o qual os indivíduos tentam compreender a cultura, os valores, as atitudes e as ex-
pectativas dos grupos ou instituições a que querem, no futuro pertencer; do sucesso desta 
aprendizagem antecipatória dependerá o êxito da sua integração futura (Maanen & Schein, 
1979). Duas décadas depois, William Tierney viria a sugerir uma reestruturação do currícu-
lo universitário em função da necessidade de oferta, aos estudantes de pós-gradução, de 
oportunidades estruturadas com o objetivo de facilitar o processo de aprendizagem anteci-
patória descrito por Van Maanen e Schein - uma proposta que está ainda por concretizar.  
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Estudar para a docência 2.0 

Sinto a necessidade de formação como uma prioridade para o desempenho da minha fun-
ção docente. A falta de investimento nas universidades, ao longo das últimas décadas, le-
vou a que estas “saltassem” gerações de excelentes investigadores que não puderam ser 
contratados. Em resultado, assistimos ao envelhecimento do corpo docente, e muitos dos 
docentes a quem são colocados os desafios da docência 2.0 começaram – como eu – a sua 
carreira universitária numa altura em que nas universidades havia apenas máquinas de 
escrever. Desde então, acompanhámos o desenvolvimento dos computadores, entusias-
mámo-nos com o surgimento da Internet na sua versão mais primitiva e adaptámo-nos à 
utilização de software como o SIGARRA para a gestão da nossa vida académica. E quando 
chegaram os desafios da internacionalização e do acolhimento de estudantes Erasmus nas 
suas turmas, quantos docentes não tiveram aulas para reciclarem as suas competências 
comunicacionais em língua inglesa? O esforço de formação individual que a adesão ao pro-
jeto universidade 2.0 requer é comparável, em esforço, à consolidação dessas competênci-
as – trata-se, afinal, de se aprender uma nova linguagem – a informática.  

Sim, estou a falar de estudar informática – mais precisamente DE programação, embora a 
um nível muito rudimentar. A justificação para esta ideia, que poderá chocar muitos aca-
démicos e investigadores – é semelhante à que levou os Colegas, aquando do desafio de in-
ternacionalização, a estudarem a língua inglesa, em vez de mandarem traduzir os seus tex-
tos. Perante os desafios das Humanidades e Ciências Sociais Digitais, sinto que tenho uma 
de duas opções: ou me limito a uma utilização muito rudimentar do software disponível ou 
tento compreendê-lo e adquirir as competências necessárias ao seu domínio e adaptação 
aos meus projetos e aos dos estudantes cujo trabalho oriento. A primeira opção equivale a 
mandar traduzir os textos; a segunda opção corresponde ao desejo de independência que 
anima ao estudo da língua inglesa. É a segunda via que escolho. Sei que não me bastará fa-
zer cursos online da MiríadaX, do Future Learn ou do Coursera – terei mesmo de ter aulas 
de programação básica. Só me resta esperar que a universidade 2.0 me proporcione a for-
mação de que necessito para abraçar com plenitude a docência 2.0.  
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