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A QUALIDADE DA FORMAÇÃO E DA DOCÊNCIA OLHADA POR  
ESTUDANTES DE CIÊNCIAS DA EDUCAÇÃO 
 

Leite, Carlinda; Mouraz, Ana; Fernandes, Preciosa. Universidad de Oporto  
 
Um enquadramento da temática do estudo 
A discussão sobre a qualidade da formação no ensino superior ganhou impulso no início do 
séc. XXI acompanhando o movimento da criação do espaço europeu de educação e da 
consequente concretização de compromissos assumidos com a assinatura da Declaração de 
Bolonha (1999). Neste movimento alcançou expressão a necessidade dos processos de ensino 
e de aprendizagem serem renovados (Leite e Fernandes, 2011), o que fez emergir questões 
relacionadas com o modo de trabalho pedagógico docente e as condições que são criadas 
para fomentar processos de envolvimento dos estudantes no ato de aprender (Leite & Ramos, 
2015). Do ponto de vista legal (DL nº 74/2006), na adaptação ao Processo de Bolonha (PB), foi 
enunciada a mudança de um paradigma de ensino para um paradigma centrado na 
aprendizagem. Reconheceu-se assim como tempo de formação o trabalho autónomo dos 
estudantes, isto é, passou a assumir-se como unidade de medida da organização dos cursos os 
ECTS que incluem, não só as horas de contacto com os professores, mas também as horas de 
estudo, de realização de trabalhos e de avaliação dos estudantes. 
No quadro destas ideias, desejou-se que os professores rompessem com a lógica tradicional 
de ensino para alcançarem “um novo perfil em que o desempenho como formadores presume 
a construção e o desenvolvimento de competências pedagógicas especializadas” (Esteves, 
2012, p. 144). Apesar deste mandato, a “reforma pedagógica” requerida ao ensino superior 
com o PB tem sido reconhecida como difícil (Esteves, 2008; 2012; Fernandes, 2009). A 
centralidade das questões pedagógicas convive lado a lado com outros requisitos do trabalho 
dos professores do ensino superior, nomeadamente os que decorrem de demandas 
internacionais reguladas pela mercantilização da educação (Santos, 2004) e pela “cultura da 
performatividade” (Ball, 2002) traduzida na obrigatoriedade de publicar em revistas com 
elevado fator de impacto. O papel do professor do ensino superior transformou-se assim 
numa complexidade de funções que exigem uma forte intensificação do trabalho.  
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Neste cenário, reconhecemos que nem sempre os mecanismos que pretendem assegurar uma 
qualidade da formação (interna e externa) a que as instituições de ensino superior tiveram de 
aderir contemplam a correlação entre aquelas duas variáveis. 
É no quadro destas ideias, e admitindo que a avaliação feita pelos estudantes, através dos 
“inquéritos pedagógicos”, fornece dados sobe a qualidade da formação e da docência que, 
neste texto, apresentamos um estudo que dá conta do modo como é percecionada a 
qualidade da formação na U.Porto e o que dela pensam estudantes que fazem o curso em 
Ciências da Educação. 
 
Metodologia 
Como já foi referido, o estudo centra-se no modo como é percebida a qualidade da formação, 
e que, por isso, serve de matriz à construção dos “inquéritos pedagógicos” que são aplicados 
aos estudantes para avaliarem o modo como estão a ser formados e a docência. Dos 
estudantes da U.Porto onde é aplicado esse “inquérito”, escolheram-se os do curso de 
Ciências da Educação por se considerar que, decorrente da área de estudo, teriam uma 
posição mais sustentada face ao que se pode considerar qualidade da formação e da docência. 
Refira-se que este “inquérito” foi validado em todas as áreas de formação de estudantes da 
U.Porto e é aplicado a todos os cursos oferecidos por esta Universidade. 
O “inquérito pedagógico” avalia, numa escala de 7 valors (0 a 6), três eixos: docência e 
caraterísticas do docente; contributo da unidade curricular para o perfil do diplomado a 
formar: envolvimento do estudante na unidade curricular e em processos de aprendizagem 
(Lemos et al.,2011; Lemos et al. 2014). 
As dimensões da unidade curricular incluem: 

- a dificuldade, que se refere ao nível de preparação anterior, de trabalho e de tempo 
exigidos paraobter aprovação na unidade curricular (2 itens); 

- a avaliação, que reflete as perceções dos estudantes quanto aos procedimentos de 
avaliaçãoutilizados na unidade curricular (2 itens); 

- a apreciação e clareza, incidindo sobre a estrutura, conteúdos e funcionamento da 
unidadecurricular (3 itens); 

- os efeitos da unidade curricular no estudante, ou seja, os contributos da unidade 
curricular para apromoção de conhecimentos e competências de 
investigação/intervenção (5 itens). 

As dimensões do docente remetem para: 
- a estrutura (3 itens), apelando para a estrutura de aprendizagem e para a quantidade 

de informaçãodisponível acerca dos meios que levam à obtenção de resultados desejados, 
incluindo a clareza deexpectativas, a consistência e a adequação das estratégias de ensino ao 
nível do estudante; 

- o apoio à autonomia (4 itens) que salienta as oportunidades de autodeterminação, 
incluindo apossibilidade de escolher atividades relacionadas com os interesses dos estudantes, 
oreconhecimento das suas opiniões e da sua participação, bem como a redução de 
mecanismo decontrolo, vigilância e pressão; 
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- o relacionamento (2 itens), i.e., a qualidade da relação interpessoal, incluindo o tempo 
para comunicar, a expressão de afeto positivo nas interações e a sensibilidade à 
individualidade; 

- a consistência e ajuda (3 itens), ou seja, a fiabilidade do professor e a cedência de 
materiais deapoio ao ensino/aprendizagem. 
A dimensão estudante (5 itens) refere-se à motivação, envolvimento e participação, refletido 
uma intervenção ativa do estudante, sendo designada como Envolvimento do estudante 
(Lemos et al. 2014, 9) 
O preenchimento dos inquéritos pedagógicos decorre no final dos semestres letivos e é 
voluntário. Os resultados ficam depois disponíveis para os professores das respetivas UC, para 
os Diretores dos Cursos e para o Presidente do Conselho Pedagógico das Faculdades. 
Os dados a que se refere o estudo que aqui se apresenta foram recolhidos em 2014/2015, 
dizem respeito aos 2 semestres e a todas as unidades curriculares dos 3 anos do curso em 
Ciências da Educação de 1º ciclo.  
O acesso aos dados foi tornado acessível pela diretora do curso que os organizou de forma 
conjunta, coligindo as respostas dos estudantes relativas a todas as UC que compõem cada 
semestre do curso e salvaguardando o anonimato e a individualidade de cada UC em 
particular.Os dados referem-se às taxas de resposta, expressas em percentagem e às medidas 
de tendência central (média e desvio padrão) referentes às pontuações dos estudantes.  
 
Resultados 
Tratando-se de um curso que tem estudantes de 3 anos, foram coligidas 757 apreciações de 
estudantes relativas às diferentes UC que compõem a estrutura curricular do curso da 
licenciatura em Ciências da Educação(figura1). A percentagem de questionários respondidos 
em relação aos possíveis, que corresponderiam ao número de questionários a obter se todos 
os estudantes inscritos nas UC tivessem realizado a respetiva avaliação, varia entre 69% no 1º 
semestre do 1º ano e 29% no segundo semestre do 3º ano. Todavia, como se constata na 
figura 1, a taxa de resposta só é elevada nesse primeiro momento do ano letivo e do curso, 
porque a partir do 2º semestre os estudantes do 1º ano diminuem drasticamente a sua taxa 
de resposta. O grupo que frequentou o 2º ano registou a taxa mais baixa de resposta aos 
questionários, correspondendo a cerca de 1/3 do que seria possível obter. 
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Figura 1 – Distribuição dos questionários respondidos pelos anos curriculares e pelos dois 

semestres 
 
O segundo conjunto de resultados refere-se à forma substantiva como os estudantes 
apreciaram as UC que compõem o percurso curricular. Como antes foi referido, a apreciação 
dos estudantes abrangia 3 eixos: o primeiro é relativo ao docente e à sua prestação, o 
segundo é relativo ao juízo sobre a estrutura e exigência da UC e seu contributo para o perfil 
final do curso, e o terceiroeixo, em jeito de autoavaliação,ajuíza o envolvimento do próprio 
estudante na sua formação. 
A figura 2 agrega os valores médios correspondentes aos três eixos referidos, distribuídas 
pelos momentos de resposta e pelos subgrupos constituídos pelos estudantes dos vários anos 
do curso. 
Os dados mostram que a apreciação média dos respondentes é muito positiva nos eixos 
considerados, uma vez que os valores médios são sempre superiores a 5 (numa escala de 7 
pontos). Para além disso, o eixo relativo ao estudante (composto por uma única dimensão – o 
envolvimento) é aquele que obtém valores médios mais elevados em todos os subgrupos e 
momentos de apreciação, ultrapassando valores médios sempre acima do 5.4. O eixo menos 
bem classificado é o que congrega as dimensões relativas à UC, pesem embora os valores 
médios obtidos serem quase sempre  próximos dos obtidos na avaliação do eixo relativo ao 
docente. Apenas o subgrupo dos estudantes do 1º ano, 1º semestre e 3º ano,2º semestre 
valoriza, de um modo mais notório, mais o docente do que a UC. 
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Figura 2- Apreciação dos estudantes segundo os três eixos do questionário 
Quando se analisa o valor do desvio padrão, constata-se que os valores de dispersão são 
maiores nos juízos que se fazem sobre os professores, quando comparados com os restantes 
eixos. É ainda de notar que no subgrupo do 3º ano, 2º semestre(que é aquele que inclui 
menos registos) é o que atinge valores de dispersão maiores nos três eixos. 
 
 

 
Figura 3 – valores da dispersão das respostas nos três eixos consideradas 
 
Os dados relativos ao eixo do professor incluíam as dimensões de apoio à autonomia, 
consistência e ajuda, estrutura e relacionamento. A análise da figura 4 permite constatar que, 
no1º ano e no 1º semestre do 2º ano,as quatro dimensões são avaliadas com médias muito 
próximas. Nos outros subgrupos, constituídos por estudantes que estão noutros patamares do 
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percurso académico, as dimensões da consistência e ajuda e do relacionamento parecem 
assumir maior importância relativa na apreciação que é feita dos professores. Já no subgrupo 
do 3º ano, 2º semestre, a par da importância da dimensão do relacionamento, constata-se 
uma revalorização relativa do descritor do apoio à autonomia. 

 
Figura 4- Apreciação das dimensões incluídos no eixo relativo ao professor 
 
A dimensão do questionário que tinha a UC como alvo incluía as dimensões: apreciação e 
clareza, avaliação, dificuldade e efeitos da unidade curricular. A análise da figura 5 devolve a 
semelhança dos valores médios com que os diferentes subgrupos considerados apreciaram 
essas dimensões.  

 
Figura 5 – Apreciação das dimensões incluídas no eixo relativoàs UC 
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Discussão dos resultados 
Como se constata, vai havendo um decréscimo dos estudantes nas taxas de resposta ao 
“inquérito pedagógico”, situação que pode ficar a dever-se a razões de fraca divulgação dos 
resultados junto dos estudantes ou dos poucos efeitos na docência. Este mesmo argumento é 
apresentado pela equipa que validou o questionário (Lemos et al., 2011).De facto, a menor 
taxa de resposta dos estudantes do 3º ano, 2º semestre que estão prestes a terminar os seus 
cursos e não sentem útil responder a um questionário de que não beneficiarão no futuro 
parece apoiar este argumento.  
Tal interpretação coloca a tónica da intencionalidade dos estudantes enquanto respondentes 
e do modo como essa intencionalidade evidencia um sentimento de pertença à Universidade 
como ator ou como mero utente/cliente. Ou seja, esta discussão aponta para os modos como 
a qualidade institucional pode pensar-se e ser gizada: para clientes ou para atores. 
O segundo aspeto que importa discutir diz respeito aos valores muito positivos que os 
diferentes eixos e as respetivas dimensões de análise obtiveram da avaliação dos estudantes. 
Tal pode ler-se como um sinal de adequação entre a oferta institucional e as expectativas dos 
estudantes, o que constitui outro indicador de qualidade. 
Interessa ainda evidenciar a importância relativa dos aspetos de relacionamento e de 
consistência e ajuda (relativos ao professor), e de envolvimento (relativo aos estudantes), que 
aparecem melhor pontuados de entre todas as dimensões. Tal parece evidenciar o que 
configura a expectativa dos estudantes sobre o que desejam da instituição e a importância 
que aí detém o papel expectável do professor.  
Em síntese, e voltando ao objetivo que justificou o estudo que aqui se apresenta, a U.Porto 
avalia a qualidade da formação e da docência privilegiando: caraterísticas do docente; 
contributo da unidade curricular para o perfil do diplomado a formar; envolvimento do 
estudante na unidade curricular e em processos de aprendizagem. 
Genericamente, os estudantes a que se reporta o estudo valorizam bem, quer as unidades 
curriculares, isto é, o curso nos efeitos que a formação tem para o percurso profissional 
futuro, quer a docência. Há uma apreciação muito positiva sobre a qualidade da formação, 
expressa no domínio que os professores têm do conhecimento científico, na clareza que 
carateriza o ensino e o tipo de relacionamento para a ajuda e o apoio. No que se refere ao 
modo como os estudantes se autoavaliam quanto ao envolvimento nas aprendizagens, os 
dados apontam no sentido de uma perceção bastante boa sobre si próprios. 
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EN CASA O AFUERA. INTERNACIONALIZAR, AYUDA? 
 

Guerci de Siufi, Beatriz Universidad Nacional de Jujuy (Argentina) 
 
Resumen 
Si bien hoy el fenómeno de la internacionalización está presente en todas las universidades, 
resulta necesario reflexionar sobre los modos en que se concreta en cada institución y de qué 
manera incide en la construcción de su identidad. Es así que este trabajo propone algunos 
desarrollos conceptuales sobre los componentes de tal fenómeno y  avanza en la definición de 
lo que se considera valioso para la formación integral de los estudiantes y las posibilidades que 
hoy representan tanto los programas de movilidad en el marco de la cooperación 
internacional universitaria como de la llamada "internacionalización en casa”. 
 
Introducción 
Las relaciones internacionales constituyen una característica de la educación universitaria 
desde sus propios inicios, sin embargo, recién a finales de la década del 80 y principios de los 
años 90, que las universidades deben atender a las demandas que los cambios socio-
económicos-políticos y culturales  del nuevo orden global imponen. La caída del muro de 
Berlín, la irrupción de los intereses orientales - especialmente la transición de China hacia el 
capitalismo  y la firme decisión de unificación de los países europeos, definieron una nueva 
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