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Resumo: 

Num tempo de redefinição das linhas de actuação do ensino superior, nomeadamente após a 

implementação do processo de Bolonha, urge repensar os diferentes papéis e competências que 

os docentes são chamados a desempenhar.  

Quando falamos do processo de Bolonha, referimo-nos, particularmente, às suas grandes metas 

– melhoria da qualidade e da eficácia no ensino superior – que obrigam as instituições superior a 

procurarem ser, cada vez mais, motores de excelência e de desenvolvimento ao mesmo tempo 

que se esforçam por simplificar e desburocratizar processos.  

Sugere-se, pois, que o ensino superior assente no estudante e na sua diversidade, o que implica a 

mobilização de esforços pelas instituições para melhorarem a qualidade e a variedade dos seus 

programas de formação e a orientação dos estudantes no sentido de desenvolverem 

competências-chave, fundamentais num mercado de trabalho incerto e em constante 

transformação (Comunicado de Lovaina, 2009; Comunicado de Budapeste-Viena, 2010). Por 

sua vez, aos docentes pede-se que sejam referência para os alunos quer no ensino, quer na 

investigação.  

Decorre daqui a importância da formação pedagógica de professores do ensino superior, que é 

veiculada não apenas na literatura da especialidade (ver, por exemplo, Kogan, 2001; Biggs, 

2003; Zabalza, 2009), mas também em documentos produzidos no âmbito do Processo de 

Bolonha, como os referenciados acima.  

Por outro lado, e para responder ao desafio de melhorar a qualidade do ensino superior, um dos 

contributos poderá ser a criação de infra-estruturas (Biggs, 2003) dentro das instituições de 



ensino superior que ajudem os docentes a dar resposta a “outras metas do Processo de Bolonha, 

a da transição de um sistema de ensino baseado na transmissão de conhecimentos para um 

sistema baseado no desenvolvimento das competências dos estudantes, em que as componentes 

de trabalho experimental ou de projecto, entre outras, e a aquisição de competências transversais 

devem desempenhar um papel decisivo”44. Designadas por Biggs (2003) por teaching 

development centres, estas infra-estruturas formalizadas e ao serviço da instituição, constituem, 

segundo o autor, espaços onde se pode reflectir e discutir sobre questões pedagógicas 

transversais ao corpo docente e a partir de onde se podem experimentar esquemas de formação 

pedagógica-profissional que contribuam quer para a actualização de competências em diferentes 

domínios, quer para a recolocação do estudante no centro do processo de ensino-aprendizagem. 

O estudo que nos propomos desenvolver é um estudo de caso que se centra nos docentes da 

Faculdade de Ciências Médicas (FCM) da Universidade Nova de Lisboa e na resposta que a 

infra-estrutura de assessoria educacional da instituição – o Departamento de Educação Médica 

(DEM) – vai dar em termos da sua formação pedagógica e do acompanhamento, num contexto 

de reforma curricular em curso a partir deste ano lectivo 2011-2012. Os dados serão recolhidos 

por meio de entrevistas semi-directivas a informantes-chave, observações, focus group, 

questionários e diários de bordo, como se explicita adiante.  

Pensamos que a pertinência deste trabalho assenta na actualidade do tema e, mais 

especificamente, no facto de pretendermos acompanhar “em tempo real” a concepção e 

desenvolvimento de uma reforma curricular. 

 

Ensino Superior; Reforma Curricular; Desenvolvimento Profissional de Professores. 

 

1. Introdução 

O desenho de estudo de caso que aqui apresentamos e que pretendemos desenvolver situa-se no 

âmbito no doutoramento em Ciências da Educação que nos encontramos a realizar no Instituto 

de Educação da Universidade de Lisboa e tem como tema o desenvolvimento profissional de 

professores do ensino superior.  

Por outro lado, a inserção numa infra-estrutura de assessoria pedagógica, criada recentemente na 

Universidade Nova de Lisboa (UNL), no caso vertente, o Gabinete de Apoio à Qualidade do 

Ensino da NOVA e mais especificamente no Núcleo de Inovação Pedagógica e 

Desenvolvimento Profissional de Professores, criou a oportunidade de intervir no processo de 

garantia da qualidade do ensino da Universidade. O trabalho no Núcleo, desenvolvido em 
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colaboração com a coordenadora do Departamento de Educação Médica (DEM) da Faculdade 

de Ciências Médicas da UNL.  

 

2. A mudança no ensino superior e a aposta no desenvolvimento profissional docente 

Na Figura 1 representamos esquematicamente o contexto teórico do estudo. Os rectângulos mais 

claros – redefinição das linhas de actuação do ensino superior e mudança e inovação curricular 

– constituem o pano de fundo da investigação que pretendemos desenvolver e a partir destes 

emergem os dois rectângulos mais escuros – necessidades de formação e desenvolvimento 

profissional de professores – o quadro teórico fundamental do estudo.  

Na parte inferior dos rectângulos coloridos fazemos referência aos aspectos sobre os quais 

iremos enfocar mais em cada uma das quatro dimensões teóricas abordadas e relacionando com 

o tema e o objecto de estudo. 

 

Figura 1 

Contexto teórico do estudo 

  

 

  

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Até há algumas décadas atrás, a universidade estava “acima do imediato” (Amaral & 

Magalhães, 2000: 15), isto é, não reagia imediatamente à mudança mas integrava-a ao longo do 

tempo. Hoje em dia, a globalização, a internacionalização, a marketização (Marginson, 2007) do 

ensino superior, a massificação do ensino e consequente diversificação dos estudantes e os 

progressos da investigação sobre cognição e aprendizagem de adultos e jovens adultos vêm 

colocar novos desafios ao ensino e às instituições de ensino superior.  
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Sendo a universidade uma instituição social reveladora das mais variadas tensões e contradições 

da sociedade, a esta e à sua classe docente são colocadas novas e crescentes exigências 

(Zabalza, 2002; Esteves, 2009), não só no domínio científico e técnico mas também ético45.  

Neste contexto de necessidade de redefinição das linhas de actuação do ensino superior, de 

criação de um espaço europeu de ensino superior mais coeso, participativo, competitivo e 

atractivo, de aumentar a qualidade e eficácia do ensino superior, e de mudar o paradigma de 

ensino-aprendizagem e as concepções no que respeita às práticas pedagógicas surge o Processo 

de Bolonha. Em documentos e comunicados decorrentes do Processo de Bolonha vê-se 

sublinhada a necessidade de as IES contribuírem para a qualidade dos futuros profissionais que 

nelas são formados e de planificarem e porem em marcha reformas curriculares que promovam 

o desenvolvimento de competências e mudem o foco do processo formativo (Comunicado de 

Lovaina, 2009; Budapeste-Viena, 2010). 

Estamos, pois, perante a necessidade de as IES problematizarem a sua estrutura, finalidades e 

objectivos, comprometendo-se a criar condições (ao nível da organização, do financiamento e 

da cultura) que contribuam para a melhoria do ensino (Zabalza, 2006), assim como a garantir 

que todas as pessoas que chegam ao mercado de trabalho são portadoras de um grupo de 

competências transversais que façam a diferença” (idem). 

Aos docentes pede-se o compromisso de cada vez mais desempenharem o seu papel de 

didactas46 e de apostarem no seu próprio desenvolvimento profissional, no sentido de 

redefinirem e melhorarem a qualidade da sua docência.  

Ora, todo o processo de redefinição implica mudança e mudar implica desconstruir e estabilizar 

novas estruturas, procurar um novo equilíbrio com novos princípios organizativos, romper com 

hábitos sociais, com o ethos de um grupo.  

Um pouco por todo o mundo, nos últimos 50 nos, a mudança no currículo da escola tem sido 

procurada como instrumento-chave da mudança educacional, essencial para um ensino superior 

actualizado e capaz de responder às necessidades de uma sociedade que muda constantemente. 

Se é verdade que ao longo dos anos começou a fazer-se notar o investimento das instituições de 

ensino superior na inovação do ensino, verdade é também que muitas reformas curriculares não 

foram bem sucedidas devido à elevada resiliência e resistência à mudança das estruturas e das 
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culturas o que levou, frequentemente, a encorajar a continuidade mais do que a mudança 

(McCulloch In Hargreaves et al., 1998).  

Como resposta a uma sociedade em constante transformação, também na medicina têm 

sobressaído novas realidades, nomeadamente, as características das populações, o avanço da 

investigação nas ciências biomédicas, as novas patologias sociais e a necessidade de articulação 

dos vários saberes e modelos de prestação de cuidados de saúde (Rosado Pinto, 2006: 33) que 

trouxeram consigo a necessidade de repensar a preparação dos estudantes a nível científico e 

técnico, de desenvolver elevados valores pessoais e profissionais e uma atitude cada vez mais 

comprometida com a profissão e com as pessoas. 

A propósito da mudança e inovação no ensino da medicina, Jones et al. (2001: 699) afirmam 

que “a changing role of medicine in society and the growing expectations patients have of their 

doctors means that the content and delivery of medical curricular also have to change”. 

Vários são os factores que afectam a vida profissional dos futuros médicos e que, por essa razão, 

têm implicações nas instituições de ensino superior que devem incorporá-los na preparação 

destes profissionais, nomeadamente, e de acordo com o que referem Jones et al. (2001):  

- no desenho curricular dos cursos, isto é, o desenho de um currículo integrado, em que o 

contacto com a prática clínica acontece nos primeiros dois anos e as u.c. básicas passam a ser 

leccionadas ao longo de todo o curso.  

- nos conteúdos curriculares, ou seja, o domínio de competências clínicas articula-se com 

“the identification of a core curriculum of knowledge, skills, and attitudes, supplemented by a 

series of special stdudy modules” (idem: 700).  

- no desenvolvimento curricular, através da adopção de estratégias pedagógicas baseadas 

na aprendizagem activa, ma curiosidade e na resolução de problemas.  

No que respeita ao desenho curricular, entre outras mudanças na concepção do Mestrado 

Integrado em Medicina, a FCM antecipou para os primeiros anos as unidades curriculares 

clínicas e estendeu o ensino das ciências básicas para além dos dois primeiros anos, ao contrário 

do que até aqui vigorava. Mais especificamente, a realização logo nos primeiros anos de visitas 

a instituições de saúde pelos estudantes no sentido de se promover uma aculturação precoce e 

uma discussão sobre os problemas com que se irão debater no futuro profissional, como se 

começou a fazer este ano na FCM, parece aumentar a satisfação dos estudantes, bem como 

contribui para o desenvolvimento do pensamento crítico e das competências de resolução de 

problemas.  

Relativamente aos conteúdos curriculares, a FCM procedeu a uma identificação mais rigorosa 

do core de conhecimentos, competências e atitudes do MIM, complementado por uma série de 



unidades curriculares opcionais (respondendo a interesses diferentes por parte dos estudantes), 

assim como pelo desenvolvimento de um conjunto de competências que designou por soft skills.  

Exemplos de mudanças ao nível do desenvolvimento curricular na FCM é a adopção mais 

generalizada das práticas de ensino por PBL47, o trabalho em pequenos grupos e a promoção da 

aprendizagem auto-regulada que fazem com que “their [dos estudantes] confidence and feeling 

of belonging to the medical school increases, and that scores on some examinations could be 

higher” (Jones et al., 2001: 701). Enfatiza-se, portanto, a aprendizagem activa, em oposição à 

aquisição passiva de conhecimento; a avaliação das competências clínicas, mais do que a 

capacidade de reter e relembrar factos soltos; e os programas flexíveis e adaptáveis ao invés dos 

programas rígidos; a concepção de um currículo em espiral que assenta numa perspectiva de 

integração, em que a aprendizagem é progressiva e sequencial e em que são revisitados 

conteúdos ao longo do curso, como mostra a revisão feita por Rosado Pinto (2006). 

Com efeito, a redefinição das linhas de actuação no ensino superior e a consequente mudança e 

inovação curricular criam a necessidade de uma atualização permanente de conhecimentos e 

competências e, nesse sentido, fazem emergir novas necessidades de formação.  

As mudanças a que já nos referimos e o seu impacto no papel dos professores e na 

aprendizagem dos estudantes, de modo a compreendermos que necessidades de formação 

suscitam no corpo docente, na medida em que, como afirma Rodrigues (2006: 94) “o 

conhecimento das necessidades dos formandos é uma condição importante da eficácia da 

formação, [devendo] haver um ajustamento da formação (ela é somente uma estratégia entre 

outras) às necessidades sociais e individuais (muitas vezes opostas ou contraditórias)”. 

Segundo revisão feita por Rodrigues (2006: 95) os conceitos de necessidade e de análise de 

necessidades são vistos por alguns autores como “conceitos vazios, sem fronteira conceptual e 

que, à custa do seu uso frequente e polissémico, perderam sentido preciso”.  

Para alguns autores, citados por McKillip (In Bickman & Rog, 1997; 262), as necessidades 

baseiam-se “in human nature and thus have a universal quality that is not conditioned on 

characteristics of those in need or those making the need statement”. No entanto, no contexto da 

análise de necessidades, necessidade significa “a value judgement that some group has a 

problem that can be solved” e “is possessed by a particular group of people in a certain set of 

circumstances” (McKillip In Bickman & Rog, 1997: 262).  

Com efeito, as necessidades são todas relativas, “reportando-se aos valores ou normas existentes 

num dado contexto, podendo, contudo impor-se em diferentes graus à consciência” (Rodrigues, 

2006: 98).  
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Para realizarmos o diagnóstico de necessidades, centrar-nos-emos nas necessidades 

identificadas pela instituição e que dão origem a programas de formação. O processo de análise 

de necessidades é dinâmico e prolonga-se para além do início da acção de formação, pelo que os 

objectivos da formação não são impostos mas percebidos e negociados com os formandos, 

propiciando-se, assim, um clima que promove a reflexão e a tomada de consciência de novas 

necessidades.  

Na FCM são, pois, as necessidades diagnosticadas por parte da instituição, das novas áreas 

curriculares e dos docentes, resultantes dos factores a que vimos fazendo referência, que 

alimentam as acções de desenvolvimento profissional docente que serão levadas a cabo.  

Neste estudo, assumimos o desenvolvimento profissional docente como concepção 

construtivista do professor como sujeito activo, implicado e prático reflexivo (Sparks & Hirsh, 

1997), que aprende e cresce pessoal e profissionalmente ao longo da vida, em articulação com o 

desenvolvimento da própria escola (Marcelo García, 2009). Assim, e considerando que 

desenvolvimento profissional docente e desenvolvimento organizacional devem estar alinhados, 

entendemos que uma mudança/melhoria na organização deve sempre ser acompanhada de um 

investimento no desenvolvimento profissional docente que permita a reflexão, a actualização de 

conhecimentos, competências, práticas, atitudes. Do mesmo modo, o desenvolvimento 

profissional docente deve estar alinhado48 com o desenvolvimento organizacional, fornecendo 

elementos fundamentais para reformar, actualizar, adequar a organização, a sua oferta 

formativa, a qualidade e a eficácia do ensino que oferece, etc.  

É, precisamente, nesta dialéctica que o desenvolvimento profissional dos docentes está a ser 

pensado na FCM: em alinhamento com a reforma curricular e com o desenvolvimento 

organizacional. Isto é, a par das mudanças organizacionais e no currículo, os docentes terão 

acompanhamento da infra-estrutura de assessoria pedagógica – o DEM – que promoverá acções 

de formação pedagógica, reuniões entre docentes e representantes dos estudantes no sentido de 

monitorizar a implementação da reforma e responder às necessidades evidenciadas quer pela 

organização, quer pelos docentes.  

As acções de formação pedagógica desenvolvidas pelo DEM constituem uma das respostas 

formalizadas deste Departamento para a promoção do desenvolvimento profissional dos 

docentes, através da aposta na melhoria das suas competências e das suas concepções sobre 

ensinar e aprender que terão, desejavelmente, terão impacto na forma como os estudantes 

aprendem (Gibbs & Coffey, 2004).  
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Nestas acções realça-se a importância do conhecimento para a prática (Cochran-Smith & Lytle, 

1999), isto é, o contributo do conhecimento como forma de organização de uma prática mais 

eficaz de ensino (são abordados diversos conteúdos relacionados com planificação, 

aprendizagem, aprendizagem de adultos, aprendizagem activa, estratégias de ensino, feedback, 

avaliação do ensino e dos alunos, relacionando-os sempre com a unidade curricular ensinada); 

do conhecimento na prática (Cochran-Smith & Lytle, 1999), promovendo-se a reflexão sobre a 

prática, o questionamento e a narrativa sobre a prática, trazendo para discussão experiências 

práticas dos docentes; e o conhecimento da prática (Cochran-Smith & Lytle, 1999), que 

pressupõe que esse conhecimento é construído colectivamente “no interior de comunidades 

locais, formadas por professores que trabalham em projectos de desenvolvimento da escola, de 

formação ou de indagação colaborativa” (Marcelo García, 2009: 18).  

A formação pedagógica desenvolvida e a desenvolver especificamente no âmbito da reforma 

curricular terá “programas contextualizados de intervenção/formação, visando a resolução de 

problemas pedagógicos” (Esteves, 2008: 108) e visará, precisamente, responder a necessidades 

colocadas pelo novo currículo aos docentes, nomeadamente no que à aprendizagem e à 

formação dos estudantes diz respeito. 

 

3. Metodologia 

3.1. Contexto do estudo 

A Faculdade de Ciências Médicas da UNL é a instituição em que nos encontramos a 

desenvolver este estudo e, dentro desta, o DEM merecerá especial atenção da nossa parte por 

constituir a infra-estrutura que acompanha os docentes no processo de reforma curricular em 

curso que tem como objectivo responder de forma mais adequada aos desafios colocados por 

Bolonha. Considerando os standards internacionais de qualidade, a FCM propõe-se: fazer o 

desenho de um currículo alinhado com as necessidades do sistema de saúde e com a missão da 

instituição, definir os objectivos de formação alinhados com a definição de perfil/perfis de saída 

e elaborar um currículo consistente com a organização da instituição e com os recursos 

existentes. 

Assim, de acordo com as orientações internacionais, a reforma deve resultar num currículo 

tendencialmente mais integrado, flexível e organizado por competências, e num menor peso 

teórico e uma aposta na formação profissional contextualizada.  

A FCM optou por:  

- Partir da experiência que já possui e das suas mais-valias; 

- Definir o perfil de saída dos estudantes;  



- Reduzir quantitativamente a carga horária de contacto professores-estudantes; 

- Apostar na contextualização; 

- Identificar unidades curriculares obrigatórias dentro de cada área e competências 

transversais; 

- Diversificar os métodos de ensino; 

- Utilizar simuladores; 

- Diversificar os locais de formação; 

- Diversificar os métodos de avaliação dos estudantes e do ensino.  

 

Numa sucinta caracterização do DEM, poder-se-á dizer que foi criado em 1996 com os 

seguintes objectivos:  

1. Assegurar o apoio e a formação dos Docentes da Faculdade, no âmbito da planificação, 

organização, condução e avaliação da prática pedagógica;  

2. Promover, acompanhar e participar, em colaboração com o Conselho Pedagógico, na 

avaliação de actividades educativas dos diferentes Departamentos, Serviços e Clínicas, bem 

como da Associação de Estudantes;  

3. Fomentar o aprofundamento e a discussão de temáticas educativas, articuladas com as 

questões específicas do domínio das Ciências Médicas;  

4. Participar nas actividades de análise e avaliação dos programas e dos currículos; 

5. Fomentar a troca de experiências pedagógicas com outras instituições. Decorrentes destes 

objectivos emergiram duas grandes linhas de actuação: Desenvolvimento das competências 

pedagógicas dos docentes da Faculdade; participação nas actividades de avaliação (quer a 

nível dos diferentes Serviços, quer a nível da instituição). 

 

No sentido de acompanhar este processo, o DEM foi solicitado a participar na monitorização da 

implementação da reforma e a continuar a desenvolver acções de formação, mais ou menos 

específica, para os docentes. 

É no processo de acompanhamento dos docentes durante o desenvolvimento da reforma que nos 

propomos centrar o nosso trabalho. 

 

3.2. Problema, questões e objectivos de investigação 



Como já referimos, o estudo que pretendemos desenvolver centra-se na temática do 

desenvolvimento profissional de professores do ensino superior.  

Partindo do problema Como se tem processado o desenvolvimento profissional docente na 

Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa em função da formação 

pedagógica proporcionada e da intervenção dos docentes na reforma curricular em curso?, 

centra-se na observação do acompanhamento que tem sido e será dado pelo Departamento de 

Educação Médica desta Instituição aos docentes no processo de mudança decorrente da 

implementação da reforma curricular. 

Na procura de articulação do quadro teórico com a investigação empírica, formulámos as 

seguintes questões:  

- Que necessidades de formação são identificadas pela instituição e pelos docentes  para 

responder ao processo de mudança curricular? 

- Como é que, na perspectiva dos docentes, a formação pedagógica tem contribuído para 

ultrapassar essas necessidades e promovido o seu desenvolvimento profissional? 

- Que papel desempenha o Departamento de Educação Médica da Faculdade de Ciências 

Médicas no acompanhamento dos docentes que protagonizam as mudanças decorrentes da 

reforma curricular em curso e na concepção, desenvolvimento e avaliação de programas de 

formação de professores promovidos neste período? 

 

No sentido de responder às questões anteriormente colocadas definimos como objectivos de 

investigação:   

- Identificar necessidades de formação emergentes da participação dos docentes na 

reforma curricular em vários momentos da formação, quer do ponto de vista institucional, quer 

do ponto de vista dos próprios; 

- Compreender como os docentes percepcionam o papel da formação pedagógica na 

superação dessas necessidades; 

- Identificar, na sequência da formação, mudanças das concepções dos docentes no que 

respeita ao ensino e à aprendizagem, ao docente e ao estudante e auscultar os docentes quanto à 

origem das mesmas; 

- Compreender como os docentes consideram que a participação na reforma curricular 

contribuiu para o seu desenvolvimento profissional;  

- Caracterizar o papel de uma infra-estrutura de assessoria educacional, no caso vertente, 

o DEM, no acompanhamento do processo de mudança em curso. 



 

3.3. Paradigma e design da investigação 

Dada a natureza das questões de investigação, situamos o nosso estudo no paradigma 

fenomenológico-interpretativo que, assumindo uma perspectiva relativista da realidade, encara o 

vivido como uma construção social de significados atribuídos pelos sujeitos a acontecimentos, 

fenómenos e comportamentos. Isto é, “procuram-se os fenómenos tal como são percebidos e 

manifestados pela linguagem; e, ao mesmo tempo, reconhece-se que essa significação é 

contextual, isto é, estabelece-se em relação a outros significantes” (Amado, 2009: 70). 

Com raízes na fenomenologia49 e no interaccionismo simbólico50, o paradigma fenomenológico-

intrepretativo, tem como fonte directa dos dados o local onde ocorrem os fenómenos em estudo 

(Bogdan & Biklen, 1994), de modo a que o investigador tenha acesso à realidade tal como ela é 

construída pela interacção entre os sujeitos e o meio (Merriam, 1998). Efectivamente, o enfoque 

é o da experiência tal como é vivida pelos sujeitos, pois “divorciar o acto, a palavra ou o gesto 

do seu contexto é perder de vista o significado (Bogdan & Biklen, 1994: 48). No caso do nosso 

estudo, este situa-se na compreensão da forma como principalmente os docentes, mas também 

os estudantes, envolvidos na reforma curricular a vivem, no contexto institucional da FCM 

através da aplicação de diversos instrumentos de recolha de dados e do cruzamento dos seus 

resultados com o que se vem escrevendo na literatura sobre o tema, o que trará, cremos, uma 

compreensão mais profunda e holística da realidade a estudar. Pretendemos as particularidades 

da realidade em estudo, mais do que procurar generalizações. É nosso interesse, também, 

alcançar a “representatividade das conclusões (…) social e teórica assente em critérios de 

compreensão e de pertinência” (Amado, 2009: 73).  

Enquanto investigadores, e assumindo que o investigador é o principal instrumento de recolha e 

análise de dados (Bogdan & Biklen, 1994; Merriam, 1998) e que sujeito e investigador se 

situam no mesmo território para uma compreensão do real complexo e irreversível (Estrela, 

1999), encaramos o papel que iremos desempenhar como resultante da interacção que 

estabelecermos com o contexto no qual vamos desenvolver o estudo e com os sujeitos que o 

habitam e fazem e de uma postura crítica sobre essa interacção, aceitando “the discipline of 

                                                           
49 Segundo Bogdan & Biklen (1994), a fenomenologia, acreditando que existem variadas formas de 
interpretar a realidade e que esta é socialmente construída, parte da compreensão do significado que os 
sujeitos, num determinado contexto e situação, atribuem aos acontecimentos e interacções. Dá-se, assim, 
voz à subjectividade do comportamento humano para, posteriormente, e com base em quadros teóricos, se 
proceder à sua descodificação, interpretação e compreensão.  
50 De acordo com os mesmos autores, o interaccionismo simbólico, surge como forma típica da 
fenomenologia e considera que o “significado que as pessoas atribuem às suas experiências, bem como o 
processo de interpretação, são elementos essenciais e constitutivos, não acidentais ou secundários àquilo 
que é a experiência” (p. 55) e resultam da interacção com os outros.  



operating in the field with a parsimony of interpretation” (Rudduck, 1991 cit. por Burgess, 

1988, p. 104).  

Quanto à análise dos dados, esta é feita de forma indutiva, através do processamento, 

clarificação, exploração e resumo dos dados à medida que a situação vai evoluindo (Merriam, 

1998).  

Iremos utilizar uma metodologia mista, embora principalmente qualitativa, de carácter 

naturalista. Partimos, pois, da busca de compreensão do que se passa no campo de estudo, no 

caso, a FCM, num período de reforma curricular. 

No estudo que iremos realizar teremos em atenção as seguintes abordagens à metodologia do 

estudo de caso:  

O estudo de caso consiste numa análise tão descritiva quanto possível (Merriam, 1991; Yin, 

2001; Guba & Lincoln, 1994; Stake, 2007) de um fenómeno único ou de uma unidade social tal 

como ela é (Merriam, 1991; Guba & Lincoln, 1994; Stake, 2007), no sentido de compreender, 

explorar e descrever comportamentos que constituem contextos complexos em que diversos 

factores interagem (Yin, 2001) e de identificar e compreender as semelhanças entre esse caso e 

outros semelhantes (Stake, 2007).  

Neste sentido, a observação intensiva e prolongada desempenha um papel fundamental.  

Das diversas tipologias de estudo de caso, consideramos que o estudo que agora apresentamos 

é:  

- único de carácter descritivo  (Yin, 2001), isto é, o foco é este caso e o nosso objectivo é 

apresentar “a complete description of a phenomenon within its contexto” (p. 5);  

- intrínseco (Stake, 2007), consistindo na procura de uma melhor compreensão de um 

determinado caso que tem, em si mesmo, o interesse da investigação;  

- que consiste numa análise situacional (Bogdan & Biklen, 1994), na medida em que 

pretendemos investigar “um determinado acontecimento (…) do ponto de vista de todos os 

participantes” (p. 93), isto é, o desenvolvimento da reforma pelos docentes nela envolvidos.  

A nossa amostra é, pois, intencional.  

No que concerne à garantia dos critérios de validade da nossa investigação, prestaremos 

principal atenção à credibilidade das conclusões, à adequação das respostas ao que pretendemos 

estudar e à legitimidade dos processos metodológicos que usaremos para o fazer (Guba & 

Lincoln, 1994; Vieira, 1999). São vários os critérios de validade científica propostos por 

diferentes autores (Guba, 1989; Lincoln & Guba, 1985; Denzin & Lincoln, 2006; Zabalza, 

1994; Amado, 2009, entre outros). Vejamos cada um destes critérios em particular, assim como 



as possíveis estratégias para garantir cada um deles. O quadro seguinte sistematiza os critérios 

de credibilidade (Amado, 2009) que pretendemos garantir ao longo da investigação e as acções 

que, enquanto investigadores, levaremos a cabo nesse sentido.  

 

Quadro 1 

Critérios de credibilidade 

Critério Questão Acção do investigador 

Aplicabilidade 

Em que medida os resultados da nossa 

investigação particular são aplicáveis a outros 

sujeitos ou contextos? 

Descrição exaustiva do 

caso 

Consistência 

As descobertas do nosso estudo repetir-se-iam 

consistentemente, replicando o estudo, aplicando 

de novo os instrumentos? 

Exaustividade e rigor 

na descrição dos 

procedimentos e 

contexto, triangulação 

Neutralidade 

Os resultados obtidos resultam apenas dos 

sujeitos e das condições da investigação e não se 

devem às nossas perspectivas? 

Atitude reflexiva e 

dialéctica entre 

distanciamento e 

proximidade 

Credibilidade 

As conclusões apresentadas correspondem 

exactamente à realidade tal como ela é conhecida 

pelos participantes? 

Descrição, aprovação 

dos resultados pelos 

participantes, presença 

prolongada no terreno, 

triangulação 

 

Como se vê no quadro acima a propósito do critério credibilidade, o investigador deve proceder 

à triangulação dos dados que, de acordo com Stake (2007), pode assumir quatro formas 

distintas: triangulação das fontes de dados, isto é, conhecendo e confrontando as perspectivas 

de diferentes informantes/fontes; triangulação metodológica, ou seja, recolhendo dados por 

meio de diferentes técnicas de recolha; triangulação de investigadores, feita com recurso a 

diferentes analistas ou juízes; triangulação de teorias que diz respeito à utilização de 

perspectivas ou teorias distintas para interpretar os dados.  

No nosso estudo iremos utilizar: a triangulação das fontes de dados, confrontando dados 

recolhidos junto de docentes envolvidos na planificação da reforma, docentes envolvidos na sua 

execução e estudantes; a triangulação metodológica, isto é, combinaremos vários instrumentos 



de recolha de dados – entrevistas, análise documental, observação, questionários e outros que 

venham a afigurar-se pertinentes e úteis ao longo da investigação; a triangulação de 

investigadores, para confirmação, por juízes, das categorias emergentes da análise de conteúdo 

das entrevistas; e a triangulação de teorias, isto é, iremos interpretar os dados recolhidos 

recorrendo ao que se vem escrevendo sobre o tema da nossa investigação. 

 

3.4. Instrumentos de recolha e análise de dados 

No que respeita aos instrumentos de recolha e análise de dados, “the study can not rely on a 

single data collection method but will likely need to use multiple sources of evidence” (Yin, 

1994: 3), de acordo com a tarefa que se pretende cumprir (Bell, 2002).  

 

Quadro 2 

Instrumentos de recolha de dados 

Instrumentos A quê? A quem? 

Análise documental 
Texto de enquadramento da reforma, plano curricular do 

MIM, produções da FCM e do DEM sobre a reforma, 

literatura relacionada, legislação 

Entrevista semi-directiva  
Informantes-chave – presidente do conselho pedagógico, 

coordenador do MIM, alunos do 1.º ano do MIM, 

formador/monitor da reforma, formandos (docentes) 

Observação 
Acções de formação pedagógica de docentes envolvidos na 

reforma curricular 

Questionário A todos os docentes envolvidos na reforma curricular 

Sínteses de questionários 

aos estudantes 

Sínteses feitas pela FCM dos questionários elaborados pelo 

GAQE da NOVA no âmbito do Sistema de Avaliação da 

Qualidade do Ensino 

 

Como mostra o quadro 1, iremos começar pela análise documental, abrangendo esta o texto de 

enquadramento da reforma, o plano curricular do MIM, as produções da FCM e do DEM neste 

âmbito. Procederemos também à revisão da literatura relacionada com o estudo e da 

documentação legal; 



Partimos depois para a realização de entrevistas semi-directivas a informantes-chave51 deste 

processo de reforma, isto é, ao grupo envolvido na concepção da reforma curricular e a docentes 

que se encontram a executar a mesma nas suas unidades curriculares. Mais especificamente, 

faremos entrevistas: à presidente do conselho pedagógico e ao coordenador do MIM, no sentido 

de conhecer os pilares da reforma, as estratégias adoptadas para operar a mudança e as 

necessidades de formação identificadas pela instituição; aos alunos do 1.º ano do MIM, para 

compreender como estão a vivenciar a reforma; ao formador/monitor da reforma, no sentido de 

perceber em que medida a formação de professores serve os pilares da reforma e a estratégia de 

mudança subjacente; aos formandos, no sentido de conhecer as suas concepções no que respeita 

ao ensino e à aprendizagem, ao docente e ao estudante; 

Posteriormente, realizaremos observação de acções de formação pedagógica, na qualidade de 

observadores não participantes. A observação das acções de formação pedagógica 

desenvolvidas com os docentes envolvidos na reforma curricular terá como objectivo identificar 

quais os conteúdos e as estratégias de formação utilizadas e o seu alinhamento com os 

objectivos da reforma e as necessidades institucionais e individuais identificadas. À entrada e à 

saída das acções de formação faremos um focus group para conhecer, sem prejuízo de outros 

aspectos que se afigurem importantes, as suas representações sobre ensino e aprendizagem e 

possíveis mudanças decorrentes da formação, o que dizem que fazem na prática e o que dizem 

ter mudado em função da participação na formação.  

Num quarto momento, construiremos, com base nos dados das entrevistas realizadas, um 

questionário de modo a podermos abranger todos os docentes envolvidos nesta inovação 

curricular e perceber, sem prejuízo de outros aspectos que vierem a ser relevantes, se existem 

diferenças de opiniões sobre o processo de quem pensou a reforma e de quem a executa, que 

benefícios vêem uns e outros na implementação da mesma.  

Para complementar a visão dos docentes serão consideradas as sínteses das respostas dos 

estudantes aos questionários de avaliação do ensino, elaboradas pela FCM, no âmbito do 

Sistema de Avaliação da Qualidade do Ensino em funcionamento na Universidade Nova de 

Lisboa, no sentido de averiguar se os estudantes identificam melhorias no ensino. 

A técnica de análise de conteúdo será aquela a que recorreremos para analisar os dados obtidos 

a partir das diferentes fontes acima enumeradas.   

 

4. Alguns resultados esperados 
                                                           
51 Burgess (1988), baseando-se no contacto com os sujeitos, no compromisso deles com o seu trabalho e 
no seu contributo para o projecto, faz a distinção entre informants (informantes)e keyinformants 
(informantes-chave), e afirma que são estes últimos aqueles que conheceu melhor e que mais o ajudaram 
a desenvolver o seu projecto. 



- Contribuir para o aumento de estudos de natureza empírica sobre o tema do desenvolvimento 

profissional de professores do ensino superior; 

- Produzir conhecimento sobre metodologias de formação de professores do ensino superior; 

- Contribuir para uma reflexão fundamentada na teoria e na prática sobre a articulação do 

desenvolvimento profissional de professores do ensino superior e as reformas curriculares; 

- Produzir conhecimento sobre o papel de uma infra-estrutura de assessoria educacional no 

desenvolvimento profissional de professores e determinar condições da sua transferibilidade a 

outras instituições.  

 

Antes de terminarmos, gostaríamos de agradecer à Professora Doutora Patrícia Rosado Pinto 

pela sua amizade e pela oportunidade que nos tem dado de desenvolver este estudo sob a sua 

orientação, mostrando-se sempre disponível para nos ajudar e esclarecer. Agradecemos também 

à Faculdade de Ciências Médicas da Universidade Nova de Lisboa pelo acolhimento deste 

estudo e pelas boas condições que nos tem proporcionado para realizá-lo.  
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Resumo: 

A formação dos docentes do ensino superior é um dos factores que cada vez mais vem 

preocupando os diferentes sectores do ensino superior, políticos e sociais, uma vez que dele 

depende em grande parte a qualidade do ensino superior. Vários autores têm vindo ao longo dos 

anos alertando para evidências existentes relacionadas com a necessidade de o ensino superior 


