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Comportamentos de cidadania docente universitária

a perspectiva dos estudantes e dos professores

Resumo

O estudo procura mostrar como os comportamentos de cidadania docente (CIDOCE) dos

professores universitários se relacionam com uma notação global de desempenho atribuída

pelos estudantes. A amostra é constituída por 248 estudantes e 90 docentes universitários. Os

estudantes descreveram os comportamentos de um professor actual, e os docentes foram

convidados a descrever os de um antigo professor. Os CIDOCE foram medidos através de um

questionário previamente testado (Rego, 1999a, 1999b, Rego & Sousa, 1999b), e do qual

emergem quatro dimensões de CIDOCE: comportamento participativo, orientação prática,

conscienciosidade e cortesia. Os resultados mostram o seguinte: a) estas quatro dimensões

explicam cerca de 70% da variância da cotação global de desempenho atribuída ao professor

avaliado; b) esse valor é idêntico para as sub-amostras de professores e estudantes; c) os

docentes valorizam mais a conscienciosidade do que estudantes; d) os estudantes valorizam

mais o comportamento participativo do que os professores. A evidência empírica obtida sugere

que os CIDOCE são um constructo pertinente, e lança pistas para futuras pesquisas no domínio

da qualidade do ensino e da melhoria nos desempenhos académicos.
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Comportamentos de cidadania docente universitária

a perspectiva dos estudantes e dos professores

1. Introdução

Várias pesquisas têm sido levadas a cabo com o fito de conhecer o modo como os estudantes

avaliam a eficácia do professor e a qualidade educativa (v.g., Stringer & Irving, 1998; Marsh et

al., 1998). Os dados mostram que, entre os comportamentos mais valorizados, podem

encontrar-se os seguintes: feedback pontual e justo, preparação dos materiais, pontualidade,

entusiasmo, dinamismo, encorajamento da participação, actuação amistosa, interesse pelos

estudantes, espírito de diálogo.

Alguns dos comportamentos mais vincados nessas pesquisas apresentam semelhanças com os

comportamentos de cidadania docente universitária (CIDOCE). Os CIDOCE podem ser

definidos como os comportamentos discricionários, não directa ou explicitamente reconhecidos

pelo sistema de recompensa formal, e que contribuem para o funcionamento eficaz da

organização universitária, designadamente no que concerne ao desempenho académico dos

estudantes. Esta definição tem a sua génese no conceito de comportamentos de cidadania

organizacional (v.g., Organ, 1988, 1997), e tem sido desenvolvida por Rego & Sousa (Rego,

1999a,1999b; Rego & Sousa, 1998, 1999a, 1999b). Estes autores operacionalizaram o

constructo, tendo descortinado quatro dimensões:

a) O "comportamento participativo" representa o fomento da participação dos estudantes no

processo pedagógico.

b) A "orientação prática" reflecte a orientação pedagógica do docente para ilustrar a

explanação das matérias com exemplos práticos.

c) A "conscienciosidade pedagógica" respeita aos comportamentos reveladores de uma

postura preocupada com o exercício rigoroso da função docente (v.g., preparar bem as

aulas, ser exigente, dar as aulas com rigor e seriedade).

d) A "(des)cortesia" representa um tratamento (des)respeitador dos estudantes.

Rego (1999b) constatou que estas quatro dimensões estão associadas ao desempenho

académico dos estudantes, embora a adopção de uma metodologia longitudinal tenha

conduzido a variâncias explicadas relativamente modestas. Rego & Sousa (1999b) também

verificaram que os CIDOCE explicam variância significativa de dois factores de impacto junto

dos estudantes: motivação profissional (64%) e auto-confiança (15%).
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O presente trabalho não se debruça sobre os desempenhos académicos propriamente ditos.

Antes procura mostrar como as quatro dimensões de cidadania estão relacionadas com as

avaliações de desempenho que os estudantes projectam sobre os seus professores. Para conferir

maior validade e robustez ao estudo, são consideradas as perspectivas de estudantes e

professores. O objectivo é o de saber se uns e outros avaliam o desempenho dos docentes

universitários de igual modo, ou se valorizam aspectos comportamentais distintos. Pretende-se,

deste modo, ajudar a construir um campo empírico susceptível de contribuir para a melhoria

dos índices de qualidade no ensino superior.

2. Metodologia

A amostra engloba 248 estudantes e 90 docentes universitários. Os estudantes foram

convidados a descrever os comportamentos de cidadania de um docente (actual) à sua escolha,

tendo-lhes sido apresentada uma escala de sete pontos (1: “nunca”; …; “sempre”). Foi-lhes

ainda solicitado que atribuissem uma cotação de desempenho global, numa escala de 1

(“péssimo professor”) a 20 (“excelente professor”). Esta escala é similar à que, em Portugal,

costuma ser utilizada pelos professores para avaliarem os seus alunos: a reprovação ocorre

quando a classificação é inferior a 9.5. A metodologia usada com os docentes foi idêntica, com

uma diferença: foi-lhes solicitado que descrevessem os CIDOCE de um antigo professor,

também à sua escolha.

Os CIDOCE foram descritos através de um questionário, previamente testado (Rego, 1999a), e

que havia sido composto por itens obtidos em duas fontes:

a) Análise de conteúdo do material semântico obtido em entrevistas com alunos e professores

universitários, e nas quais os inquiridos foram convidados a descrever comportamentos de

professores que consideravam excelentes.

b) Pesquisa na literatura (Rego & Sousa, 1998; Stringer & Irving, 1998; Marsh et al., 1998).

Os dados foram sujeitos a análise factoriais confirmatórias (Byrne, 1998; Joreskog & Sorbom,

1993), à luz do modelo tetra-dimensional exposto em Rego (1999a). Os resultados encontram-

se na tabela 1. Os índices de ajustamento revelam que o modelo se ajusta satisfatoriamente aos

dados. As consistências internas são sempre superiores ao mínimo sugerido por Nunnally

(1978).
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Tabela 1

Análises factoriais confirmatórias

(Solução completamente standardizada)

Comportamento participativo (0.85)

Fomenta a participação dos alunos na aula. 0.79

Dialoga abertamente com os alunos. 0.80

Quando pede a opinião dos alunos ... toma as ideias deles em consideração. 0.69

Orientação prática (0.85)

Os exemplos que dá na aula são interessantes para a vida dos alunos. 0.82

Nas aulas, alerta para o sentido prático das coisas. 0.86

Ilustra a exposição da matéria com exemplos práticos. 0.77

Conscienciosidade pedagógica (0.88)

Expõe a matéria de modo organizado. 0.90

Nas aulas, não segue um fio de pensamento (i.e., "mistura tudo") (I). -0.79

Prepara bem as aulas. 0.86

É metódico na exposição da matéria. 0.77

(Des)Cortesia (0.82)

Culpa os alunos pelos maus resultados (I). 0.67

Marginaliza os alunos de que não gosta (I). 0.79

Trata com indiferença os alunos menos bons (I). 0.73

Quando os alunos vão ao gabinete para esclarecer dúvidas ... faz troça dos erros
cometidos (I).

0.75

Índices de ajustamento
Qui-quadrado (p)
Qui-quadrado/Graus de liberdade
Root mean square root of approximation
Goodness of fit index
Adjusted goodness of fit index
Parsimony goodness of fit index
Normed fit index
Non-normed fit index
Parsimony normed fit index
Comparative fit index
Incremental fit index
Relative fit index
N crítico

112.30  (p=0.001)
1.5

0.042
0.95
0.93
0.65
0.96
0.98
0.75
0.98
0.98
0.94

298.19
Entre parêntesis: alphas de Cronbach
(I) As pontuações nestes itens foram invertidas.
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3. Resultados

A tabela 2 expõe as médias, desvios-padrão e correlações entre as variáveis. Todos os

coeficientes são estatisticamente significativos (p<0.001). Os factores de cidadania associam-

se moderadamente entre si, sendo de especial realce a relação entre o comportamento

participativo e a orientação prática. As correlações entre os CIDOCE e a cotação de

desempenho denotam valores quase sempre superiores a 0.50.

Tabela 2

Médias, desvios-padrão e correlações

Média DP 1 2 3 4 5

1. Comportamento participativo 4.3 1.6 -

2. Orientação prática 4.3 1.6 0.69 -

3. Conscienciosidade 5.2 1.5 0.33 0.42 -

4. Cortesia 5.6 1.4 0.47 0.33 0.35 -

5. CIDOCE global (média das 4 dimensões)* 2.8 1.1 0.83 0.81 0.70 0.69 -

6. Cotação de desempenho docente 13.5 4.7 0.69 0.67 0.58 0.47 0.80
Todos os coeficientes são significativos para p<0.001.
* Alpha de Cronbach, com a inclusão das 4 dimensões: 0.75

A tabela 3 expõe os resultados das análises de regressão, e expressa o poder explicativo das

dimensões de cidadania para a cotação global de desempenho. Em geral, as quatro dimensões

comportamentais explicam cerca de 70% da variância desta cotação, sendo este valor muito

similar para docentes e estudantes. Detecta-se, no entanto, uma pequena diferença entre as

ponderações valorativas:

a) Os estudantes valorizam especialmente o comportamento participativo (v.g., fomento da

participação dos alunos nas aulas).

b) Os docentes atribuem particular relevância à conscienciosidade (v.g., preparar as aulas, ser

metódico e organizado no modo como estas são leccionadas).
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Tabela 3

Análises de regressão para a cotação de desempenho – comparação entre as perspectivas de

docentes e estudantes

Amostra global

(N=338)

Estudantes

(n=248)

Professores

(n=90)

Comportamento participativo 0.36*** 0.43*** 0.28**

Orientação prática 0.25*** 0.19*** 0.28**

Conscienciosidade 0.32*** 0.28*** 0.44***

Cortesia 0.11** 0.13** 0.12#

Constante -1.99** -2.01* -0.222

F 159.93*** 116.62*** 42.45***

R2 66% 66% 67%

R2 ajustado 66% 65% 66%
Os coeficientes são standardizados
#p<0.10 *p<0.05 **p<0.01 ***p<0.001

A análise de clusters (método: vizinho mais afastado; distância: euclidiana ao quadrado) foi

executada com base nas dimensões de cidadania. Foi escolhida a solução de sete

agrupamentos. Foram então realizados testes de comparação de médias (Teste Scheffé) para

essas variáveis e a cotação de desempenho.Os resultados estão expostos na tabela 4, podendo

os agrupamentos ser caracterizados do seguinte modo:

a) Os elementos do primeiro grupo foram designados de “Simpáticos negligentes”.

Negligentes porque denotam baixas pontuações nas diversas variáveis de cidadania, com

particular destaque para a conscienciosidade. Simpáticos porque apresentam uma

razoavelmente elevada pontuação na dimensão de cortesia. A cotação de desempenho

recebida é bastante baixa, embora pareça que os professores inquiridos penalizam mais

fortemente esta postura.

b) Os indivíduos do grupo 2 foram denominados de “Fracos” por apresentarem baixas

notações em todas as dimensões de cidadania. Os estudantes não os valorizam melhor do

que os elementos do grupo anterior. Ao contrário, os professores atribuem-lhes

pontuações superiores, o que pode resultar do facto de a notação em conscienciosidade ser

mais elevada. No entanto, ambos os tipos de inquiridos atribuem-lhes cotação de

desempenho “negativa”.

c) Aos elementos do grupo 3 foi imputada a designação de “(‘Apenas’) conscienciosos”. As

suas notações de cidadania são geralmente baixas, mas apresentam uma elevada

pontuação em conscienciosidade: preparam bem as aulas, são organizados e metódicos na
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leccionação … mas adoptam uma postura caracterizada pela fraca promoção da

participação dos alunos, pequena orientação prática e baixo espírito cortês. Os estudantes

atribuem-lhes uma cotação de desempenho relativamente fraca, embora “positiva”. Ao

contrário, os professores concedem-lhes muito boa cotação, o que parece resultar da

elevada orientação conscienciosa.

d) Os indivíduos englobados no quarto agrupamento foram denominados “Conscienciosos e

corteses”: as suas pontuações nas duas primeiras dimensões de cidadania são fracas, mas

expressam elevada orientação conscienciosa e pautam-se por um espírito bastante cortês.

Tanto professores como estudantes concedem-lhes uma cotação de desempenho

“positiva”, mas que não é muito expressiva. Merece especial menção o facto de os

professores lhes atribuirem uma pontuação inferior à que imputam ao grupo anterior. É

plausível que o facto se deva ao menor pendor consciencioso.

e) No quinto grupo estão agrupados os elementos que nomeámos como “Dialogantes e

corteses”. São medianamente conscienciosos e orientados para a ilustração das aulas com

exemplos práticos, mas bem pontuados em comportamento participativo e cortesia.

Reflectem uma postura marcadamente direccionada para o diálogo, promoção da

participação dos estudantes, e cortesia, mas menos enfática nas outras duas vertentes

comportamentais. Tanto os professores como os estudantes lhes concedem uma boa

cotação de desempenho. Mas é mencionável o facto de os professores os considerarem a

um nível ligeiramente inferior aos “Conscienciosos”. É presumível que, mais uma vez, tal

se deva ao menor espírito consciencioso.

f) O agrupamento dos “Bons profissionais” é o que agrupa maior número de escolhas. Os

seus elementos caracterizam-se por pontuações bastante positivas em todas as dimensões

de cidadania, recebendo cotações de desempenho igualmente elevadas.

g) Finalmente, os indivíduos do sétimo grupo receberam a designação “Exemplares”,

devido ao facto de serem considerados excelentes cidadãos docentes em todas as

dimensões comportamentais. O reflexo mais claro deste perfil está projectado na cotação

de desempenho – a mais elevada de entre todos os grupos.


