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Resumo: 

Pretende-se, nesta comunicação, discutir o papel da investigação educacional na promoção da qualidade e 

da inovação no ensino superior em Portugal. 

Tal pressupõe que comecemos por equacionar a questão mais geral da relação entre investigação (enquanto 

processo de construção de novos conhecimentos) e intervenção (enquanto conjunto de processos de ação 

que só em parte dependem do conhecimento científico existente e que implicam o trânsito do plano do 

conhecimento para o plano das competências docentes). 

A ambiguidade do conceito de qualidade do ensino superior também nos obrigará à clarificação das 

acepções em que admitimos tomá-lo. Tentaremos fazê-lo em relação com os conceitos de eficácia e de 

eficiência. 

Finalmente, tentaremos esboçar um quadro analítico da investigação educacional produzida em Portugal 

sobre o ensino superior, com a intenção de descortinar os seus possíveis contributos para a promoção da 

qualidade e da inovação no que respeita à docência e aos processos pedagógicos envolvidos na formação 

dos estudantes. 

Palavras-chave: 

Qualidade do ensino; inovação educativa; pedagogia do ensino superior; competências dos docentes do 

ensino superior.   

 

Nas últimas duas décadas, assistiu-se na Europa a um surto de interesse crescente em relação ao ensino 

superior, por parte da investigação educacional. 

Associamos esse fenómeno às novas exigências que a sociedade coloca ao ensino superior em que avulta o 

propósito de este ser uma pedra angular na construção de uma sociedade do conhecimento, ou seja, uma 

sociedade em que o conhecimento científico, tecnológico e humanístico passa a ser a principal força 

produtiva. Sob a égide do neoliberalismo triunfante, e do modo como este promoveu uma certa forma de 

globalização, o conhecimento passou a ser visto como uma mercadoria e apreciado segundo o seu valor de 

mercado. A venda de conhecimentos novos (traduzidos por exemplo em patentes industriais) e de 

conhecimentos usados (através de formações crescentemente pagas pelos estudantes em instituições 
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privadas com fins lucrativos e mesmo em instituições públicas onde antes o acesso era gratuito ou quase) 

inscrevem-se nessa lógica do conhecimento visto como mercadoria. 

As vantagens e os riscos que impendem sobre o ensino superior (que continua a ser um espaço fundamental 

de criação de novos conhecimentos em todos os países) diante da aliança cada vez mais forte que ele 

estabelece com a economia de recorte neoliberal e com a sociedade estão no centro de numerosos estudos e 

reflexões. Como em quase tudo na vida, há prós e contras. O exame destes problemas tem merecido a 

atenção a partir de ângulos tão diversos como: o das políticas nacionais e internacionais de ensino superior; 

o do financiamento das instituições (crescentemente pressionadas para produzirem conhecimentos 

vendáveis e, por essa via, se autofinanciarem); o da filosofia da educação (discutindo os valores 

contraditórios associados à formação, e os dilemas sobre o lugar do humano nas instituições superiores e 

sobre a tensão conhecimento desinteressado versus conhecimento como produto mercantil); o do currículo, 

da ideologia que ele transporta, dos meios pelos quais se constrói, dos conteúdos que privilegia; o dos 

processos de ensino – aprendizagem e das pressões a que estão sujeitos no sentido da inovação e da 

melhoria da qualidade; o dos docentes, do seu profissionalismo e da sua profissionalidade onde a formação 

especializada aparece como factor de primeira grandeza mas também de alguma perplexidade. 

Foi precisamente este último foco - o dos docentes e das suas competências pedagógicas - que escolhemos 

para o articular com o desenvolvimento do conhecimento científico sobre ensino superior. 

 

O que entender por qualidade do ensino superior? 

O conceito de “qualidade” que se tornou recorrente até à saciedade em todos os tipos de discurso, o 

político, o económico, o da gestão e do management, o da administração pública, não podia deixar de 

invadir os territórios da educação. E, contudo, poucos conceitos poderão ser citados como rodeados de tão 

grande ambiguidade como este o é. 

De facto, quando alguém pretende definir seja em qual das áreas for, o que é que pretende significar 

quando fala em qualidade, cedo percebemos que essa definição depende: 

Dos valores filosóficos, sociológicos, políticos que o intérprete perfilha e que são vertidos nas finalidades, 

metas e objectivos que esse sujeito atribui à área sobre a qual fala. 

Dos conhecimentos científicos que o interprete da qualidade assume que devem ser criados e/ou investidos 

na ação. 

Da relação que o intérprete da qualidade defende que deva existir entre a esfera de ação a que se reporta e a 

sociedade e que pode ir do divórcio total à colaboração e à dependência de interesses sociais imediatos 

(seja da sociedade próxima seja da sociedade à escala mundial). 

Dos modelos organizacionais que o intérprete da qualidade tem como mais adequados ao funcionamento de 
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um dado tipo de instituição (maior ou menor autonomia, maior ou menor democraticidade interna, maior 

ou menor participação na tomada de decisões). 

Dos conhecimentos técnicos do intérprete sobre como avaliar, num dado quadro de referentes ou face a um 

dado referencial os dados da realidade em avaliação. 

 

Se olharmos especificamente para a educação superior, é possível encontrar dentro e fora das universidades 

pessoas que defendem estas como “templos do saber desinteressado”, do culto do amor ao saber, onde 

professores e estudantes se envolvem no progresso de uma formação geral ampla mas suas ambições de 

promover todas as potencialidades de humanização dos sujeitos que a posse do conhecimento possa 

proporcionar. Acusados, nos tempos que correm, de serem utópicos e idealistas, irrealistas, anti-

pragmáticos, e mesmo, prejudiciais às instituições, e intelectualmente arrogantes, os partidários desta 

concepção de universidade (a que alguns autores chamam a universidade liberal) existem e persistem em 

influenciar os fins que cada instituição prossegue. 

Ao lado destes, temos outros cujo ideal de universidade é o que arranca com Humboldt, na Alemanha, no 

séc. XIX – a universidade de investigação, ou seja, uma entidade cuja missão principal ou exclusiva é a de 

criar novos conhecimentos por via da investigação científica, em que todos, professores e estudantes (se 

não tiverem já sido substituídos pelas categorias de investigadores seniores e juniores) se devem envolver. 

O prestígio social de que a ciência goza espelha-se no modo como os rankings mundiais das universidades 

são atualmente construídos e que levam a que, sem surpresas, os lugares cimeiros dessas listas sejam 

ocupados sistematicamente por universidades deste tipo. Elas têm um efeito de “modelo” avassalador sobre 

todas as outras por se pensar que representam a máxima qualidade, sem se cuidar de perceber que aquelas 

universidades que dividem os seus recursos por um maior número de missões não podem concorrer com 

elas no exclusivo terreno da investigação, sobretudo na quantidade produzida. 

Finalmente, para outros ainda, o tipo de universidade pretendido é o da prestadora de serviços de educação 

e formação em linha com as necessidades sociais de quadros altamente qualificados. A formação 

profissional tanto inicial como ao longo da vida é a finalidade predominante, podendo secundariamente 

surgirem parcerias escola – empresa, para melhorar a organização e a especialização do trabalho. Nos casos 

extremos, a função de investigação não existe neste tipo de entidades, levando ao questionamento da 

legitimidade de uma tal opção sem perda do estatuto de “universidade” de que a criação de novos 

conhecimentos deveria ser o primeiro elemento definidor. 

É possível, como já acima referimos, encontrar casos em que as universidades se definem apenas por um 

destes modelos, mas estamos em crer que o mais comum, sobretudo nas universidades públicas, é a 

associação de geometria variável, dos diferentes modelos em análise na configuração de cada instituição 

concreta. 
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Se nos alongámos neste passo foi para poder pôr em evidência que a qualidade a apreciar numa instituição 

de ensino superior contém sempre alguma ambiguidade, sendo necessário ajustar o modelo de análise e de 

avaliação à natureza variável da instituição em causa. 

A qualidade do ensino proporcionado é avaliada, por seu lado, ainda em função dos valores educacionais e 

pedagógicos que o intérprete da qualidade privilegia – centrar a formação na matéria versus centrar a 

formação no aluno ou na resolução dos problemas da sociedade; concepção que adopta sobre as 

competências dos professores e dos alunos; natureza distintiva das aprendizagens universitárias 

relativamente às aprendizagens típicas proporcionadas em outros níveis de ensino e a estudantes em outros 

estádios de desenvolvimento. Reportando-se apenas à avaliação da qualidade da formação inicial de 

professores, M.T. Estrela (1999:191-206) pôs em evidência a multiplicidade de problemas a considerar e 

resolver quando se trata de empreender um caminho desta natureza. 

Entre o conceito de qualidade proclamado nos discursos, remetendo frequentemente para uma visão ampla 

e rica de referências sobre o que a qualidade deve ser, e a qualidade que efetivamente se apura em função 

de determinados instrumentos de observação, descrição e medida dos fenómenos universitários existe, 

como é fácil constatar, um desfasamento sistemático. De facto, pode dizer-se relativamente a qualquer 

objecto que não se pode avaliar tudo – e é verdade – mas quando se selecionam determinados indicadores e 

parâmetros para se fazer a avaliação, é o “momento da verdade” acerca do que realmente se tem por 

importante, para lá dos discursos. 

Cada vez mais, na avaliação da qualidade do ensino superior tem-se afirmado uma lógica empresarial, 

mesmo em sentido estrito: a maior qualidade seria a daquelas universidades que acumulam lucros materiais 

com a venda dos seus produtos, perspectiva cara ao neoliberalismo porque vê aí a possibilidade de 

sustentar a desresponsabilização social do Estado em relação ao financiamento da educação e, por essa via, 

a “privatizar”. 

Privilegiam-se portanto os resultados (certos resultados) – a eficácia – entendendo-se por resultados quer os 

produtos imateriais (formação dos diplomados, conhecimento científico produzido, impacto na sociedade), 

quer sobretudo os produtos materiais (formação de capitais próprios das instituições). 

As preocupações com a eficiência do ensino superior aparecem como relativamente secundárias e 

excessivamente associadas aos resultados. A eficiência contempla essencialmente os processos postos em 

marcha e a sua qualidade e, pelo menos em educação, aos processos institucionais mais eficientes, 

protagonizados pelos docentes, nem sempre correspondem os melhores resultados dos estudantes. Outras 

variáveis interferem. Sempre que se lida com seres humanos, por definição diferentes, livres e autónomos, 

lida-se com a incerteza – os resultados desejados não são necessariamente alcançados, ainda que se usem 

os processos tidos por mais eficientes. Obviamente, não advogamos o desprezo pelos resultados e é para 

eles que a eficiência deve contribuir, mas isso não significa que ela seja posta em causa só porque nem 
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todos os resultados desejados se verificam. Cuidar apenas dos resultados em educação sem questionar o 

modo como são alcançados pode no limite levar a problemas graves de ordem ética no relacionamento com 

as pessoas e as instituições. 

Produzir juízos sobre a eficiência é mais difícil do que produzi-los sobre a eficácia porque implica o 

concurso de especialistas que saibam dizer, para um dado tempo e espaço, o que são as melhores práticas. 

Então, o que parece sensato defender para a promoção da qualidade do ensino superior é que em função de 

fins e objectivos (um modelo de referência e resultados) estabelecidos com clareza, partilhados por uma 

comunidade alargada e avaliados regularmente, se cuide de investir na eficiência dos processos postos em 

marcha, o que no domínio dos processos pedagógicos significa inovar de forma deliberada e fundamentada. 

 

Investigação educacional e qualidade dos processos pedagógicos 

A natureza da investigação educacional corre o risco de defraudar uma parte da comunidade académica e, 

em particular, aquela que esteja genuinamente comprometida com a melhoria da formação proporcionada 

aos estudantes. 

De facto, a investigação educacional sobre o ensino superior é ainda relativamente escassa, lacunar e 

fragmentária mas, mais do que isso, partilha todas as características gerais da construção do conhecimento 

em ciências sociais e humanas, o que vale por dizer que: 

Os seus resultados mostram, na melhor das hipóteses, tendências ou probabilidades em relação ao 

comportamento dos fenómenos, sem nunca conseguir nem apreendê-los na sua totalidade nem explicá-los 

em termos de leis científicas com valor universal; 

A sua sustentação pode fazer-se numa variedade de paradigmas (positivista ou neopositivista; 

fenomenológico, interpretativo ou hermenêutico; sócio – crítico ou emancipatório) que, sendo todos 

legítimos, conduzem a conhecimentos de natureza diferente; 

As metodologias adoptadas constituem ainda uma outra forma de fazer variar o alcance e a validade 

externa das conclusões a que se chega. 

 

Consequentemente, aqueles académicos (especialmente os das áreas de ciências exatas e de experimentais, 

ou de áreas que nelas se suportam) que tenham a expectativa de que o conhecimento científico em 

educação lhes explique, em termos de causa – efeito, os fenómenos pedagógicos em que estão envolvidos e 

que esperem o fornecimento de teorias cuja aplicação à sua prática lhes garanta o sucesso, uma vez 

verificadas ambas as impossibilidades, poderão ser tentados a descrer do valor das ciências da educação e a 

deixar de as procurar. 
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O problema não é novo e entronca na velha dicotomia entre teoria e prática. Pela nossa parte, há muito 

defendemos a necessidade de superação da mesma. Acompanhamos aqueles autores (Jackson e Kieslar, 

1977; Fenstenmacher, 1982; Clark, 1988; Tom e Valli, 1990) que têm afirmado que o conhecimento 

científico educacional não fornece nem pode fornecer receituários a aplicar mecanicamente na prática, mas 

antes proporciona aos práticos “esquemas de ação”, “fundamentos para as suas decisões”, “imagens da 

complexidade do real” ao serviço da construção de competências pessoais para enfrentar o desconhecido e 

o imprevisível, sendo que o que vai acontecer não está absolutamente determinado a priori. 

A apropriação pelos académicos em geral, da base de conhecimento sobre o ensino superior só será 

eficiente, a nosso ver, e só será incorporada na ação se esses académicos forem atraídos para a aventura da 

co –construção de conhecimento científico novo em colaboração com os especialistas da educação. O que 

precisamos de saber para atuar num dado curso, numa dada disciplina, com um dado grupo de estudantes, 

numa dada instituição não está prescrito antecipadamente. Há que descobri-lo, utilizando os “esquemas de 

ação” que a teoria fornece e construindo, se possível, novas teorizações a partir de práticas que sejam 

objecto de indagação sistemática, sobretudo se se quiser produzir mudanças e inovações no plano 

pedagógico. 

Isto passa então, da nossa parte, pela defesa de processos de desenvolvimento profissional dos docentes 

universitários que, em termos largos, se deveriam inscrever nas lógicas do trabalho de projeto, pessoal ou 

de equipa, e da investigação – ação, por definição colaborativa e orientada para a resolução de problemas. 

 

A base de conhecimento científico sobre pedagogia no ensino superior 

Apesar do carácter recente da investigação educacional sobre os processos de ensino – aprendizagem na 

universidade e da natureza sempre provisória e probabilística do conhecimento acumulado, temos um 

conjunto de propostas que nos ajudam a conduzir criticamente o questionamento dos problemas de cuja 

resposta depende quer o desenvolvimento profissional docente quer a apreciação da eficiência do trabalho 

realizado. 

Consideremos, a título de exemplo, a proposta de Shulman (1987) sobre os conhecimentos onde as 

competências dos professores se devem alicerçar e, em especial, o conhecimento pedagógico do conteúdo a 

ensinar. Tal conhecimento pressupõe não apenas o conhecimento aprofundado da matéria de ensino (como 

é geralmente característico dos docentes do ensino superior), mas a sua transformação para que possa ser 

aprendido pelos estudantes, o que implica conhecer formas de estruturar e representar os conteúdos para os 

ensinar aos estudantes, conhecer as concepções comuns, os erros e as dificuldades de que os estudantes 

evidenciam ao aprender a matéria, conhecer as estratégias de ensino específicas que podem ser usadas para 

ir ao encontro das necessidades dos estudantes. Tudo isto pressupõe que o docente possua conhecimentos 

sobre o currículo, sobre os estudantes e os seus estilos de aprendizagem, sobre os fins e os valores inerentes 
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ao projeto educativo, sobre os contextos educacionais. 

Tentaremos, em seguida, esboçar um quadro da investigação científica produzida em Portugal em relação 

ao ensino superior, na vertente da pedagogia universitária e dos processos de ensino aprendizagem. Não 

considerámos estudos que também têm tido lugar nos campos das ciências políticas, da economia da 

educação, da administração educacional, dado seu afastamento em relação ao campo pedagógico. 

Aceder ao campo de estudos que nos interessava não foi fácil e a operação tem as limitações que passamos 

a enunciar. 

Utilizámos os repositórios das universidades públicas que estão em construção há dois ou três anos: 

sabemos, por um lado, que estão longe de ter já conservado toda a produção científica de cada 

universidade, e, por outro lado, abrangem de forma desigual o passado, oscilando entre os que recuam até 

aos anos 90 e os que apenas contêm produtos recentes que já foram fornecidos em suporte digital pelos 

autores. 

Fizemos a identificação das problemáticas focadas nos estudos apenas a partir dos respectivos títulos e das 

palavras-chave, o que sabemos poder conduzir a alguns enganos. 

Considerámos trabalhos de diversas naturezas (maioritariamente teses e dissertações, mas também artigos e 

textos de conferências), constatando que, em alguns casos, um mesmo estudo deu lugar a mais do que um 

desses produtos, pelo que a estatística feita deve ser entendida como frequência de publicações e não 

frequência de projetos de investigação (a qual será menor). 

Analisámos os repositórios das universidades de Lisboa, Porto, Aveiro, Minho, Coimbra e Évora e 

recenseámos 133 publicações. 

Categorizámos essas publicações científicas segundo o foco temático dominante, a saber: 

Foco nos estudantes 

Foco nos professores e na pedagogia 

Foco nos conteúdos de ensino – aprendizagem 

Foco nas estratégias pedagógicas 

Foco nas TIC 

Foco na avaliação 

 

O quadro 1 mostra a distribuição dos 133 estudos pelas universidades onde foram produzidos e segundo os 

seis focos referidos.  
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Foco 

Universidade 

Lisboa Porto Aveiro Minho Coimbra Évora Total 

Estudantes 10 10 1 31 6 6 64 

(48.1%) 

Professores 7 0 4 6 2 1 20 

(15.0%) 

Conteúdos 3 1 0 8 0 4 16 

(12.0%) 

Estratégias 0 3 1 4 3 2 13 

(9.8%) 

TIC 1 0 0 6 0 2 9 

(6.8%) 

Avaliação 5 1 1 3 1 0 11 

(8.2%) 

Total 26 

(19.5%) 

15 

(11.3%) 

7 

(5.3%) 

58 

(43.6%) 

12 

(9.0%) 

15 

(11.3%) 

133 

 

Quadro 1: Distribuição dos estudos por temáticas e por universidades 

 

A incidência predominante dos estudos em problemáticas relativas aos estudantes é patente, representando 

quase metade de todos os trabalhos recenseados (48.1%). Esta tendência dificilmente se alteraria mesmo 

que a pesquisa de dados tivesse sido exaustiva. 

Comparativamente, os estudos sobre os professores e a pedagogia representam menos de 1/3 dos que se 

ocupam dos estudantes. Para compreender esta tão acentuada diferença poderão colocar-se várias 

hipóteses: o serem (ou o pensar-se que são) os estudantes o aspecto menos bem conhecido do ensino 

superior; o pensar-se que a mudança, a renovação e a inovação ao nível das práticas de ensino e de 

aprendizagem carecem de um conhecimento mais aprofundado sobre os estudantes; o serem os estudantes 

sujeitos de acesso mais fácil para o investigador do que os professores; etc. 

Considerando, agora, a distribuição dos estudos pelos quatro focos que consideraremos do campo do 

currículo e da didática (conteúdos, estratégias, TIC e avaliação), verifica-se uma tendência ligeira para 
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privilegiar trabalhos centrados nos conteúdos de ensino, o que não deixa de ser interessante por poder 

mostrar uma abordagem relativamente tradicional, sobretudo se as perspectivas do conhecimento 

pedagógico do conteúdo, já acima recordadas, estiverem ausentes dessa abordagem. 

Passaremos, agora, a caracterizar mais analiticamente os trabalhos considerados dentro de cada um dos 

focos definidos. 

 

Foco dos trabalhos nos estudantes 

Os estudos centrados nos estudantes, pela sua frequência e diversidade, merecem uma análise mais 

detalhada, para se compreender quais as problemáticas envolvidas e, até, qual o seu grau de proximidade 

ou afastamento em relação à esfera pedagógica e aos processos de ensino – aprendizagem. Nesse sentido, 

elaborámos a categorização dos estudos que o quadro 2 mostra. 

 

 

Tipo 

 

Subfoco 

Universidade 

Lisboa Porto Aveiro Minho Coimbra Évora Total 

A Representações e 

estratégias E/A 

1 2 1 9 1 3 17 

(26.5%) 

A Profissionalização 

Or. Vocacional 

4 0 0 5 0 3 12 

(20.4%) 

A Flex cognitiva e 

aprendizagem 

1 0 0 2 2 0 5 

(7.8%) 

A Necessidades 

educ. especiais 

0 1 0 1 0 0 2 

(3.1%) 

B Acesso e fixação 

na Universidade. 

1 3 0 6 1 0 11 

(17.1%) 

B Abandono e 

Insucesso 

2 0 0 0 0 0 2 

(3.1%) 

C Saúde e comport. 

desviantes 

1 3 0 7 1 1 13 

(20.4%) 
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C Ocupação de 

tempos livres 

0 1 0 1 0 0 2 

(3.1%) 

Total 10 

(15.6%) 

10 

(15.6%) 

1 

(1.6%) 

31 

(48.5%) 

5 

(7.8%) 

7 

(10.9%) 

64 

 

 

Quadro 2: Distribuição dos estudos focados nos estudantes, por temáticas e por universidade 

 

As quatro temáticas que assinalámos como tipo A são aquelas que nos parecem contemplar estudos mais 

centrados nos processos de ensino – aprendizagem: representações e estratégias dos estudantes face a esses 

processos; orientação vocacional no âmbito da aprendizagem e situações de formação pela prática visando 

a profissionalização; flexibilidade cognitiva dos estudantes e desenvolvimento de culturas pessoais de 

aprendizagem. Os estudos considerados neste grupo representam 57.8% de todos os trabalhos focados nos 

estudantes. 

Depois, reunimos, no grupo B, trabalhos centrados nas situações de acesso ao ensino superior, incluindo 

estratégias para facilitar a transição e a socialização dos estudantes, e trabalhos sobre o abandono e o 

insucesso académico. Podendo conter informação importante sobre processos de ensino e de aprendizagem, 

considerámo-los provavelmente um pouco mais afastados por poderem focar também aspectos exteriores a 

esses processos. Os trabalhos desta natureza representam 20.2% dos que se focam nos estudantes. 

Finalmente, aparece um outro grupo de trabalhos (tipo C) cuja relação com a pedagogia é bastante 

longínqua: trata-se de estudos sobre a saúde física e psicológica dos estudantes universitários, sobre 

comportamentos desviantes (consumo de álcool e de drogas ilícitas, cyberstalking, etc.) e sobre atividades 

de ocupação de tempos livres. Estes estudos representam 23.5% de todos os estudos focados nos estudantes 

e são especialmente mais numerosos numa das universidades consideradas do que nas restantes. 

 

Foco dos trabalhos nos professores e na pedagogia 

Os vinte trabalhos centrados nos professores e na pedagogia universitária foram organizados por temas 

como se mostra no quadro seguinte. 

 

 

Tipo 

 

Subfoco 

Universidade 

Lisboa Porto Aveiro Minho Coimbra Évora Total 
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A Desenv profiss 

pedagógico 

1 0 0 1 1 0 3 

(15%) 

A Supervisão 

clínica 

4 0 0 0 0 0 4 

(20%) 

A Docência e 

avaliação da qual. 

0 0 2 2 1 1 6 

(30%) 

B Pedagogia -  

concepções 

0 0 0 2 0 0 2 

(10%) 

B Ética e 

deontologia 

2 0 0 0 0 0 2 

(10%) 

B Carreira 

 

0 0 2 1 0 0 3 

(15%) 

Total 7 

(35%) 

0 4 

(20%) 

6 

(30%) 

2 

(10%) 

1 

(5%) 

20 

 

Quadro 3: Distribuição dos estudos focados nos professores, por temáticas e por universidade 

  

Os estudos focados nos professores, para além de serem bem menos numerosos que os focados nos 

estudantes, evidenciam alguma dispersão de objetos. Os mais numerosos (mas apenas seis) são os que se 

ocupam de aspectos de avaliação da qualidade da docência e da pedagogia universitária. Apareceram 

depois quatro estudos focados nas competências dos professores e orientadores de práticas clínicas na 

formação de enfermeiros e de professores. O estudo do desenvolvimento profissional pedagógico e o 

estudo da carreira dos professores universitários mereceram três estudos cada. Finalmente, o recenseamento 

feito encontrou dois estudos sobre concepções gerais de pedagogia universitária e outros dois sobre ética e 

deontologia. 

 

Focos restantes: conteúdos, estratégias, TIC e avaliação 

Os estudos relativos a matérias de ensino (16) ocupam-se maioritariamente de conteúdos das ciências da 

natureza (6), das ciências da saúde (3) e da matemática (3).  
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Quanto aos estudos sobre as estratégias de ensino – aprendizagem encontrados (13), eles mostram 

interesses diversificados por parte dos investigadores: as práticas dos professores, em geral; a diferenciação 

pedagógica; a relação professor-aluno e a comunicação; os métodos de condução de atividades 

laboratoriais e de trabalhos de campo; o método da resolução de problemas, o uso de portfólios e o 

desenvolvimento da tutoria. 

Em relação às TIC, avultam os trabalhos sobre programação e concepção de materiais (3), a que se seguem 

interesses pelo e-learning, pela avaliação com recurso a TIC, pelo uso de portfólios electrónicos e pela 

disponibilização de recursos bibliográficos. 

Finalmente, em relação à avaliação das aprendizagens dos estudantes, a maioria dos trabalhos recenseados 

(6) versa sobre concepções e práticas de avaliação. Seguem-se o interesse pelos processos participados de 

avaliação, a exploração de erros dos estudantes e os efeitos da avaliação. 

 

Para finalizar 

Como sabemos, o desenvolvimento da investigação, seja em que domínio for, depende em boa medida da 

necessidade e da utilidade social que se perceba em relação ao conhecimento que ele produz. 

Desenvolver a educação em ciências da educação tendo por foco a docência universitária e, de forma mais 

geral, a educação e a formação de quadros que as universidades proporcionam, passa pelo reconhecimento 

da importância, da necessidade de inovação e de melhoria do trabalho que se desenvolve nestas vertentes. 

Importa, pois, que tanto no plano político geral, como no plano institucional e académico, se estime 

objectivamente o valor destas missões: a este propósito, os atuais dispositivos de avaliação interna e 

externa das instituições e dos cursos, e de avaliação do desempenho docente devem desempenhar um papel 

importante na objectivação mencionada. 

Existem algumas experiências pioneiras em Portugal que mostram caminhos para uma aliança profícua 

entre investigação – docência – qualidade. Tratou-se de casos em que grupos de docentes de diversas 

especialidades académicas, entre os quais especialistas em educação, se envolveram em projetos de 

investigação – formação focados no currículo, nas práticas docentes dentro e fora da sala de aula, e nas 

aprendizagens dos alunos, para, através de um processo investigativo e reflexivo, compreenderem os 

fenómenos, introduzirem inovações e avaliarem os seus efeitos. 

Este é o tipo de caminho que nos parece a vários títulos mais adequado: fazer dos professores os 

protagonistas do seu próprio desenvolvimento profissional na docência. 

Trata-se de um percurso de projeto, eventualmente mesmo de investigação – ação, em que entre os 

implicados há diferentes níveis de conhecimento no campo da educação, mas em que se supera a visão 

descendente da formação por transmissão, dos que sabem mais para os que sabem menos. 
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A defesa de tais projetos radica ainda na modéstia com que devemos encarar o conhecimento científico já 

existente sobre a pedagogia do ensino superior. 

Vimos como o conhecimento produzido em Portugal é ainda incipiente e certamente podemos e devemos 

recorrer a conhecimentos científicos produzidos em outros contextos nacionais. Mas se forem assumidas as 

características desse conhecimento já acima referidas – tendencial ou probabilístico, insusceptível de 

fornecer prescrições para a ação – então, haverá sempre a necessidade de os profissionais do ensino 

produzirem conhecimento situado, conhecimento contextualizado na sua experiência e nas suas situações 

de trabalho. 

O que os especialistas em ciências da educação estão em medida de fornecer são, não conclusões ou 

resultados acabados, mas sim o método e os métodos para a condução de uma ação investigativa. E se o 

fizerem terão cumprido a sua função tanto no plano do avanço do conhecimento como no plano da 

melhoria dos processos educativos e formativos em curso nas nossas instituições de ensino superior. 
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