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Resumo

Esta dissertação descreve e interpreta os processos de desenvolvimento de competências

dos docentes que atuam no contexto da Escola Superior Náutica Infante D. Henrique e em

instituições superiores espanholas de formação marítima, bem como as estratégias de formação

formal e informal, subjacentes a esse desenvolvimento. Explicita as necessidades de formação

desses docentes, com a finalidade de contribuir para uma futura oferta de programas de

formação adequados.

No enquadramento teórico, conceptual e normativo do estudo faz-se uma abordagem às

mudanças pedagógicas, às competências docentes, a questões da profissionalidade,

profissionalismo e formação docente e por fim ao espaço europeu de ensino superior, no caso

específico do ensino superior marítimo.

Para a realização deste estudo foram feitas abordagens qualitativas e quantitativas,

privilegiaram-se como técnicas de recolha de dados a entrevista e o questionário

O estudo permite perceber que os professores consideram mais importantes as

competências para “Comunicar eficientemente com os alunos” e “Saber motivar os alunos”. No

que se refere às metodologias que podem ser usadas constatou-se que, recorrem com mais

frequência à transmissão de conhecimentos (Exposição), logo seguida pelo ensino baseado na

resolução de problemas.

Relativamente ao grau de interesse em desenvolver a sua formação em relação a

diversas temáticas, verificou-se que, de uma forma global, atribuem maior interesse à aquisição

de estratégias para motivar os alunos, à avaliação de competências dos alunos e à comunicação

na sala de aula. No que concerne às estratégias de formação, verificou-se que preferem as ações

orientadas para a resolução de problemas.

Os resultados do estudo permitiram-nos uma visão integradora das competências dos

docentes que pode contribuir para uma proposta de formação adequada ao desenvolvimento

profissional dos docentes das escolas superiores marítimas em Portugal e Espanha.

Palavr as - chave:

Competências docentes; Profissionalidade e profissionalismo; Formação docente; Ensino

Superior Marítimo; Processo de Bolonha.



Abstract

This dissertation describes and interprets the processes of competence development of

teachers who work in the context of the maritime college “Escola Náutica Infante D. Henrique”

and other Spanish higher education institutions of maritime training and the strategies of formal

and informal training, underlying this development. It explains the training needs of these

teachers, in order to contribute to a future development and offer of appropriate training

programs.

Within the theoretical, conceptual and normative framework of the study this is an

approach to pedagogical changes to teaching skills, to professionalism issues , professionalism

and teacher training and finally to the European higher education area, namely the specific case

of  maritime higher education.

For this study, qualitative and quantitative approaches were made, favouring the

interview and questionnaire as well as the techniques of data collection

The study allows us to understand that teachers consider the most important skills

"Communicating effectively with students" and “student motivation”.  In regard to the

methodologies that can be used (in class) it was found that, they tend to the transmission of

knowledge (exposure), followed by school-based problem solving.

Regarding the degree of interest in developing their training in relation to other issues, it

was found that, in general, they show more interest in the acquisition of strategies for student

motivation, assessment of student’s skills as well as communication in the classroom.

Regarding the training strategies, it was found that prefer actions oriented towards

problem solving.

The results of the study allowed us an integrated view teacher’s skill that may contribute

to a proposed training appropriate for professional development of teachers of higher education

maritime institutions in Portugal and Spain.

Keywords

Teaching skills; Professionalism and professionalism; Teacher training; Maritime Education;

Bologna Process.
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INTRODUÇÃO

O ensino superior, para além de preparar profissionais, tem de formar e a

ajudar a amadurecer homens e mulheres que no futuro serão quadros capazes de

contribuírem para o progresso da sociedade e capazes de continuarem a sua

formação de um modo autónomo.

O que se pretende com uma educação superior é apoiar a pessoa no seu

desenvolvimento integral, bem como servir a sociedade no seu conjunto. Parece

cada vez mais claro que a formação ao nível superior deve transcender a

transmissão de conteúdos meramente teóricos e técnicos das diferentes

disciplinas.

Nos discursos políticos e também no do cidadão comum, o ensino superior é

considerado essencial para a formação de profissionais com conhecimentos e

competências adequados a desenvolver uma atividade profissional e contribuir

para o progresso da sociedade.

Nos discursos de responsáveis pela educação e de elementos das equipas

formativas, faz-se referência frequente à necessidade de se desenvolver um ensino

superior de qualidade. Ao procurar uma definição do que seja qualidade,

verificamos tratar-se de um conceito que não se apresenta de definição fácil e que

tem vindo a mudar com o tempo, na medida em que vão variando os critérios que

servem de base à definição.

Ensinar surge, por isso, como uma atividade complexa que envolve uma

multiplicidade de variáveis. A peça essencial do processo de ensino é o professor

que, com as suas atitudes, com o seu saber, saber ser, estar e fazer, pode contribuir

para motivar o aluno para a aprendizagem e para o sucesso académico, pessoal e

social.

A docência no ensino superior envolve um conjunto de competências que

requer na sua génese uma combinação de conhecimento teórico e de prática que se

manifesta na ação.

Assim, requer-se que o professor possua, não apenas conhecimentos de alto

nível mas também que seja portador de competências pessoais, sociais e

profissionais que ultrapassam os conhecimentos científicos e englobam o
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desenvolvimento em todos os âmbitos da personalidade. Transmitir

conhecimentos não é suficiente, é essencial formar.

O professor deve procurar despertar no estudante, através de processos

didáticos e pedagógicos adequados e inovadores, o interesse, a motivação para a

aprendizagem e para a autoformação. Ele deve desenvolver atividades, procurar

estratégias, documentação de apoio e planear a aula de modo a cativar o interesse

do aluno.

O ensino deve permitir ao estudante construir representações e desenvolver

comportamentos que servirão para a construção, reconstrução ou transformação

dos elementos que lhe vão sendo fornecidos ou que são pesquisados por eles. É

importante que o professor desenvolva a competência técnica e académica dos

alunos, mas simultaneamente tem de se preocupar em desenvolver a sua

competência de aprendizagem (Vieira, 1993).

É essencial que o processo de ensino se desenvolva de um modo

interessante e estimulante para os alunos e, para que tal suceda, é essencial que

lhes seja proporcionado uma aprendizagem ativa, significativa e diversificada.

Esta realidade que se deseja para o ensino universitário exige um professor

universitário autónomo, ou seja, alguém com capacidade de investigação na sala

de aula. Ele tem de ser um facilitador da aprendizagem e um agente de mudança.

Para poder apoiar os estudantes o professor do ensino superior tem de adotar uma

postura reflexiva face á prática pedagógica.

O professor do ensino superior necessita de uma atualização permanente,

sustentado numa formação de natureza reflexiva, que o ajude a percecionar a

universidade como um espaço de construção colaborativa de saberes. Como refere

Vieira (1993:112), “Ser professor não significa apenas transmitir conhecimentos

cientificamente corretos, mas sim promover processos de transmissão –

negociação – aquisição conducentes à construção colaborativa de novos saberes,

académicos e sociais. Deste modo a competência científica do professor funciona

um pouco como a competência gramatical do falante perante uma situação de

comunicação: é essencial mas não suficiente, podendo mesmo tornar-se inútil em

determinadas circunstâncias. O conhecimento científico (…) deve ser

perspetivado e desenvolvido em íntima integração com o saber didático e com os

campos de competência da experimentação e da reflexão pedagógicas”.
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Atendendo a todos os desafios e exigências que, diariamente, se colocam

aos professores, entende-se que os professores para poderem desempenhar de

forma mais adequada o seu papel na construção de inovações, de apoio aos alunos

na construção das suas aprendizagens, têm de possuir e mobilizar um conjunto de

novas competências e capacidades, nomeadamente, é importante que

problematizem e reflitam com outros colegas sobre o quotidiano das

universidades e da sociedade.

Para o exercício da docência, exige-se ao professor muito mais do que o

domínio do conhecimento relacionado com a sua área do saber (Leite e Ramos,

2010, in Leite (org.), 2010). Pesquisadores como Zabalza (2004), Roldão (2005) e

Ramos (2010), em estudos que realizaram sobre a profissionalidade docente, têm

chamado à atenção para a necessidade de rutura do paradigma linear, tecnicista da

atuação do professor e para a necessidade de construção do conhecimento no

âmbito da educação superior.

Os professores são elementos cruciais em todo o processo de mudança e de

inovação do ensino. Podem ser propostas mudanças importantes, necessárias e,

até, brilhantes, mas nenhum valor ou importância terão se os professores não as

puserem em prática, ou seja, se não as adotarem.

Face a toda esta realidade e dada a nossa própria vivência profissional,

entendemos premente realizar uma pesquisa sobre o Ensino Superior Marítimo,

envolvendo a instituição à qual nos encontramos ligados em termos profissionais

e instituições congéneres em Espanha. Optamos por desenvolver um estudo

comparativo internacional o cenário do ensino superior marítimo, cada vez mais

objeto de harmonização das competências, dos objetivos e dos conteúdos, e entre

dois países muito próximos geograficamente e com tradição em atividades

marítimas e de ensino marítimo.

A intenção deste estudo foi descrever e interpretar os processos de

desenvolvimento de competências dos docentes que atuam no contexto da Escola

Superior Náutica Infante D. Henrique e em instituições superiores espanholas de

formação marítima, bem como as estratégias de formação formal e informal

subjacentes a esse desenvolvimento, e identificar necessidades de formação com a

finalidade de contribuir para uma futura oferta de programas de formação

adequados ao público em referência.
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Um corpo docente especializado e experiente é a melhor forma de garantir

a qualidade no ensino superior marítimo. No entanto, existe uma necessidade

constante de atualização dos conhecimentos e de desenvolvimento de

competências. O exercício da profissão requer uma sólida formação quer em

termos de conteúdos científicos próprios da disciplina que se ministra, quer nos

aspetos correspondentes à sua didática e à gestão das diferentes variáveis que

caracterizam a docência e a aprendizagem.

Como foi demonstrado em 2007 pelo estudo “MariComp - Developing the

Competencies of Maritime Lecturers”, coordenado por Hundahl, M., as instituições

de ensino superior marítimo nos países europeus estão bem qualificadas,

possuindo bons formadores, com experiência, mas sem adequada formação

pedagógica.

Escolhemos o problema de investigação partindo da constatação da falta

muito generalizada de estudos específicos desta realidade bem como de

programas de formação pedagógica para os docentes do ensino superior e da

convicção da necessidade da sua implementação. Então o problema a investigar

foi o seguinte: que competências devem futuros programas de formação

pedagógica desenvolver, de forma a habilitarem os docentes do ensino superior

marítimo a melhorar os seus desempenhos na ação formativa?

Neste contexto, colocámos questões de investigação para as quais quisemos

encontrar uma resposta. Flick (2005:47) refere que “ Um passo nuclear,

determinante essencial do sucesso na investigação qualitativa, mas com tendência

a ser ignorado na maior parte das apresentações de métodos é o modo de formular

as questões de investigação. (…) A formulação concreta das questões de

investigação é orientada pelo objetivo de clarificar o que os contactos de campo

revelam. Quanto menor for a clareza na formulação das questões, maior é o risco

de o investigador acabar por se ver confrontado com montanhas de dados, para

cuja interpretação se sentirá extremamente desamparado (…). Através da

formulação das questões de investigação o investigador delimita uma área de

interesse específica, que ele considera relevante num campo mais ou menos amplo

e complexo (Flick, 2005, pág. 47).

De modo a desenvolver o trabalho de investigação formulámos as seguintes

questões:
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- Que competências específicas devem ter os Oficiais da Marinha Mercante

a desempenhar as funções de professor no ensino superior marítimo?

- Onde, quando e como adquiriram os docentes as competências

pedagógicas que detêm?

- Como são valorizadas, comparativamente, as competências científico -

técnicas e as competências pedagógicas?

- Quais são as motivações e expectativas dos docentes para a sua formação

futura?

- Que diferenças e que semelhanças, nestas matérias, se encontram entre

docentes de Portugal e Espanha?

Os principais objetivos que pretendemos alcançar com este estudo foram os

seguintes:

- Identificar as competências necessárias para a docência no ensino superior,

especialmente as de ordem pedagógica.

- Caracterizar as estratégias de formação presentes na trajetória dos docentes

atuais.

- Conhecer as conceções e as motivações dos docentes quanto à formação.

- Identificar expectativas e interesses de formação.

- Comparar as situações de, Portugal e de Espanha nestes domínios.

- Fundamentar, para o caso português, um programa institucional de

formação promotor de desenvolvimento das competências dos docentes.

No caso deste estudo, a nossa pesquisa incidiu sobre os professores da

ENIDH – Escola Superior Náutica Infante D. Henrique, única escola desta área

em Portugal e, simultaneamente, em Espanha na ETSNM – Escola Técnica

Superior de Náutica e Máquinas da Universidade da Corunha onde foram

realizadas entrevistas a alguns docentes, numa primeira fase. Numa segunda fase

o estudo foi alargado à Facultat de Náutica de Barcelona, à Escuela Técnica

Superior de Náutica e Máquinas Navales de Portucalete, em Bilbao, à Escuela de

Ingenierias Marina, Náutica y Radioelectrónica, em Cadiz, e à Escuela Superior

de la Marina Civil em Oviedo.
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Os docentes das seis escolas responderam a um questionário dividido em

três partes: uma primeira parte do questionário referente às competências

privilegiadas pelos docentes; a segunda parte do questionário incidiu sobre a

formação realizada, a sua caracterização e as motivações que presidiram à

frequência das ações; a terceira parte incidiu sobre a formação a realizar pelos

docentes abordando as expectativas e necessidades de formação futura,

organização e modalidades de formação preferidas. O questionário compreendeu

questões de resposta fechada, utilizando uma escala de Likert.

Fazendo nós parte do corpo docente da ENIDH, temos todo o interesse em

aprofundar questões relativas à formação dos profissionais, sobretudo, aquelas que

se prendem com o desenvolvimento de competências específicas para a docência.

Pensamos que este estudo tem justificada pertinência social e científica,

uma vez que se enquadra no cenário da atual reorganização do ensino superior

marítimo, podendo contribuir para se melhorar o desempenho docente através do

investimento no processo formativo.

Poderá, também contribuir para a valorização da dimensão pedagógica

do ensino superior, em geral, com o novo conhecimento científico que se visou

construir.

Focou-se um problema real, ao alcance do investigador, relevante, resolúvel,

gerador de conhecimentos e de novos problemas (Arnal, Rincón e Latorre, 1992).

Este estudo exigiu que fizéssemos uma abordagem de diferentes aspetos

relacionados com a qualidade do ensino, as competências dos docentes e as

necessidades de formação.

Nesse sentido a apresentação desta investigação compreenderá sete

capítulos, estruturados da seguinte forma:

- O Capítulo 1, ao longo do qual se faz uma abordagem do trabalho que se

desenvolve e tem de se desenvolver ao nível do ensino superior. Evidenciamos a

complexidade, do trabalho referindo o que se espera do ensino superior e do

professor.

- O Capítulo 2, no qual refletimos sobre um aspeto importante relacionado

com a docência que é a competência docente. Salientamos a emergência da

conceção de competência nos sistemas europeus de formação profissional e de

educação, enquanto recurso importante na construção de um novo modelo de

ensino-aprendizagem no ensino superior. Salienta-se o papel basilar dos
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professores, nomeadamente os professores do ensino superior, na estruturação da

mudança educacional e curricular.

- O Capítulo 3, Profissionalidade, profissionalismo e formação docente,

onde sustentamos que, de forma a poder construir a sua profissionalidade, o

professor recorre a saberes da prática e da teoria. A prática do professor tem de ser

valorizada como um espaço de construção de saberes do docente e de

aprendizagem dos alunos. No contexto deste estudo procura-se que o termo

profissionalidade seja percebido enquanto conjunto de singularidades, socialmente

construídas, que permitem distinguir a profissão docente de outros tipos de

atividades. Faz-se, ainda, referência à formação no ensino superior, enquanto

processo orientado para o desenvolvimento integral do professor.

- O Capítulo 4, O Espaço Europeu de Ensino Superior – O caso de ensino

superior marítimo. Ao longo deste capítulo, faz-se referência à Declaração de

Bolonha e à construção do Espaço Europeu de Ensino Superior. Evidencia-se que

com a construção do Espaço Europeu de Ensino Superior, estudantes e

professores europeus podem transitar livremente, por um sistema de ensino

superior mais homogeneo, mais competitivo e com maior qualidade das propostas

e das metodologias de ensino.

- O Capitulo 5: neste capítulo relativo já ao trabalho empírico realizado,

apresenta-se a intenção deste estudo que é descrever e interpretar os processos de

desenvolvimento de competências de docentes que atuam no contexto dos Cursos

da Escola Superior Náutica Infante D. Henrique e em algumas instituições

superiores Espanholas de formação marítima, em particular a E.T.S de Náutica e

Máquinas – Universidade da Corunha, bem como as estratégias de formação

formal e informal subjacentes a esse desenvolvimento, com a finalidade de

contribuir para uma futura oferta de programas de formação adequados ao público

em referência. Apresentam-se as questões de investigação, as opções

metodológicas, o processo e instrumentos de recolha que foram as entrevistas e o

inquérito por questionário e tratamento de dados através da análise de conteúdo e

do SPSS.

- O Capítulo 6: neste capítulo apresenta-se a análise e interpretação dos

dados obtidos nas entrevistas, de acordo com as categorias e subcategorias criadas

para as analisar. Criamos seis categorias de análise: “Percurso académico e

profissional anterior à docência”; “Entrada na docência”; “Motivos da segurança
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sentida na atividade docente”; “Motivos de dificuldade na atividade docente”;

“Formação contínua para a docência”; “Competências desejáveis dos docentes do

ensino superior marítimo”.

- O Capitulo 7: neste capítulo apresenta-se a análise e interpretação dos

dados obtidos com o questionário. Os dados são apresentados em gráficos e

tabelas e faz-se a respetiva interpretação.
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Parte I – Enquadramento Teórico, Conceptual e Normativo do Estudo

O estudo centrou-se na descrição e interpretação dos processos de

desenvolvimento de competências e de formação dos docentes que exercem a sua

atividade na Escola Superior Náutica Infante D. Henrique e em instituições superiores

espanholas de formação marítima.

Nesta primeira parte do estudo, conceitos e conceções teóricas bem como

aspetos normativos abordados que permitem enquadrar o problema em estudo,

fundamentar a metodologia adotada para a recolha de dados e interpretar os resultados

obtidos.

Ao longo do primeiro capítulo procuramos mostrar que nas últimas décadas e na

sequência do Processo de Bolonha, tem sido veiculada a ideia da necessidade de se

configurarem mudanças no domínio pedagógico-didático das instituições de ensino

superior, nomeadamente no que se refere à centralidade do estudante na construção do

seu próprio conhecimento e da sua autonomia para a tarefa contínua de aprendizagem

ao longo da vida.

No segundo capítulo, evidencia-se a partir da pesquisa bibliográfica, a

necessidade de valorizar o domínio de competências pedagógico-didáticas por parte do

professor universitário que tem a função de ensinar e de criar condições para que os

estudantes aprendam e se formem.

No terceiro capítulo, são aprofundados os conceitos de profissão profissão,

profissionalidade, profissionalismo e formação docente. Um dos sustentáculos

essenciais para as respostas aos novos desafios no ensino superior é o corpo docente e a

sua formação pedagógica-profissional. Os professores face aos novos paradigmas de

ensino necessitam de formação para melhor formarem os seus alunos, igualmente

precisam de aprender de uma maneira diferente e autónoma para formar seres

igualmente independentes segundo novas metodologias, críticos.

O quarto capítulo centra-se, essencialmente, no Processo de Bolonha e nas suas

implicações na criação do Espaço Europeu de Ensino superior, e, de um modo particular,

nas suas incidências sobre o ensino superior marítimo em Portugal e Espanha.
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Cap. 1 – Mudanças pedagógicas no ensino superior

“Questão central no Processo de Bolonha é o da mudança de

paradigma de ensino de um modelo passivo, baseado na aquisição de

conhecimentos, para um modelo baseado no desenvolvimento de

competências, onde se incluem quer as de natureza genérica –

instrumentais, interpessoais e sistémicas – quer as de natureza específica

associadas à área de formação, e onde a componente experimental e de

projecto desempenham um papel importante. Identificar as competências,

desenvolver as metodologias adequadas à sua concretização, colocar o

novo modelo de ensino em prática são os desafios com que se confrontam

as instituições de ensino superior.” Decreto-Lei nº 74/ 2006, de 24 de

Março

São notórias as mudanças que se fazem sentir nas instituições de ensino superior e

na forma como têm de desenvolver as suas funções. Esta realidade resulta de causas

estruturais e conjunturais resultantes das mudanças e desenvolvimentos políticos,

sociais e tecnológicos.

Durante muito tempo, a universidade foi considerada a instituição fundamental na

produção de conhecimento e a entidade responsável pela formação de uma determinada

elite. No entanto, a realidade foi mudando, bem como foi mudando a própria conceção

de universidade.

Na verdade ao longo dos tempos têm sido apresentadas diferentes conceções de

universidade. Lessard e Bourdoncle (2002, cit. por Esteves, 2010: 46-47) fazem

referência a três conceções de universidade: a universidade liberal, no sentido anglo-

saxónico do termo, entendida como lugar “ (…) de cultivo do saber pelo saber, de

construção dos saberes científicos e humanísticos fundamentais, que despreza as

formações profissionais (…); a universidade de serviço que se ocupa “(…) da resolução

de problemas sociais, do ensino e da formação de quadros necessários à sociedade e á

autonomia, secundarizando ou anulando preocupações com a formação cultural geral e a

investigação científica.”; a universidade de investigação “ (…) cuja função formativa se

esgotaria na reprodução dos investigadores”.

As transformações políticas, económicas e sociais a que vimos assistindo

contribuíram para tornar percetíveis algumas insuficiências e fragilidades dos sistemas

de ensino.
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Para além da evolução em termos de conceção da universidade é preciso perceber

que a massificação, a heterogeneidade da população discente, novos paradigmas de

qualidade, mudanças no mundo produtivo e do trabalho, internacionalização dos estudos

superiores, novas orientações para a formação, diminuição de fundos, são apenas alguns

dos fatores que se têm refletido na forma como as instituições de ensino superior

organizam os seus recursos e determinam a oferta educativa e formativa.

Por outro lado, ao nível do ensino são notórios os efeitos da era da globalização,

sobretudo no plano das políticas educativas e curriculares. A perda da hegemonia dos

Estados nacionais em matéria de decisão educativa e do aparecimento de novas formas

de regulação transnacional implicou a redefinição das linhas de atuação ao nível do

Ensino Superior, sugerindo-se, nomeadamente a melhoria da qualidade e da variedade

dos programas de formação oferecidos e da orientação dos estudantes no sentido de

desenvolverem competências fundamentais para um mercado de trabalho incerto e em

constante transformação (European Higher Education Area, 2009).

O denominado Processo de Bolonha teve reflexos importantes nas instituições de

ensino superior da União Europeia, na medida em que constituiu um marco decisivo na

reforma das instituições. Trata-se uma declaração política que visa o estabelecimento do

Espaço Europeu de Ensino Superior. Os princípios que o processo de Bolonha visa

promover relacionam-se com a comparabilidade, transparência e legibilidade dos

sistemas de ensino superior. A nível Europeu ambiciona-se incrementar a

competitividade, a capacidade de atração das instituições de ensino superior em relação

a estudantes estrangeiros, a mobilidade dos cidadãos europeus e a empregabilidade. A

nível nacional as políticas de ensino superior pretendem aumentar a eficiência e a

eficácia dos sistemas de ensino superior. A nível local as instituições de ensino superior

tendem a centrar-se na reorganização dos graus e diplomas, na implementação dos

instrumentos que promovam a mobilidade e a empregabilidade, bem como no

desenvolvimento de mecanismos que garantam a qualidade e acreditação dos seus

cursos. O estabelecimento do Espaço Europeu de Ensino Superior baseia-se na nova

organização do ensino superior, em três ciclos de estudos, com vista a melhorar a

qualidade e a relevância das formações oferecidas, fomentar a mobilidade dos

estudantes e diplomados e a internacionalização das formações, recorrendo à adoção do

sistema europeu de créditos curriculares (ECTS), baseado no trabalho dos estudantes. O

que se procura e deseja é a mudança do paradigma de ensino de um modelo baseado na
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transmissão de conhecimentos para um modelo baseado no desenvolvimento de

competências.

O Processo de Bolonha alicerçou a ideia da necessidade de se processarem

mudanças no domínio pedagógico-didático das instituições de ensino superior,

nomeadamente no que se refere à centralidade do estudante na construção do

conhecimento, na permanente tarefa de aprendizagem ao longo da vida.

Se durante séculos não se questionou a universidade, sobretudo, os fundamentos

do ensino e da aprendizagem que nela se promovia e desenvolvia, hoje, exige-se uma

reflexão e mudanças, nomeadamente de ordem pedagógico-didática. A nível da

universidade deve adotar-se uma pedagogia capaz de permitir aos alunos serem

participantes ativos no processo educativo. Por outro lado, o acordo de Bolonha surge

como uma tentativa de resposta da União Europeia ao novo contexto na entrada do

século XXI. Existe uma preocupação em tornar o ensino superior no principal motor

para um desenvolvimento sustentado.

Lima (2006) refere que a adaptação dos antigos planos de estudos à nova estrutura

de ciclos tem de ir muito para além da supressão ou criação de unidades curriculares.

Segundo o autor, o que está em causa é uma intensa reorganização pedagógica no

sentido de se alcançar uma maior flexibilidade curricular, uma diversa organização do

trabalho docente e discente, a adoção de delineamentos de apoio tutorial, novas formas

de avaliação pedagógica e novos calendários e processos de avaliação.

O docente, face a todas as mudanças que vão ocorrendo, sente geralmente

necessidade de uma formação permanente e de qualidade. Assim, será feita uma

abordagem à importância da formação no sentido de apoiar professor a desenvolver as

suas competências, a progredir em termos profissionais e a desenvolver um processo de

ensino/aprendizagem centrado no aluno e nas suas necessidades.

A criação do espaço europeu do ensino superior, delimitado e operacionalizado

pelo processo de Bolonha, impôs a necessidade de pensar a formação dos docentes do

ensino superior de forma integrada e ajustada às necessidades dos contextos.

Na perspetiva de Ponte (2005), a declaração de Bolonha traduz o empenho de

vários países europeus na edificação de um espaço comum de ensino superior com vista

a alcançar e promover a qualidade, mobilidade e a comparabilidade de graus

académicos e formações. Esta declaração dá um novo sentido estratégico ao ensino

superior, um novo paradigma da educação que requer mudanças na cultura académica,

na conceção da função docente, nas atitudes e práticas dos docentes. Preconiza-se na
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declaração de Bolonha uma nova atitude face ao ensino, à aprendizagem, aos ambientes

de aprendizagem e à avaliação das aprendizagens.

A adoção do sistema ECTS (European Credit Transfer System), que se centra no

trabalho de aprendizagem do aluno, impele a uma nova forma de organização do ensino

centrada no estudante e coloca maior realce nos processos de aprendizagem. Como

refere Reimão (2001), o ensino assente numa pedagogia de transmissão de

conhecimentos tem de dar lugar ao ensino, assente numa pedagogia de construção de

conhecimentos.

A implementação do processo de Bolonha implicou uma alteração dos paradigmas

educacionais. De salientar, o processo de formação que deixa de ser centrado no ensino

e passa a ser centrado na aprendizagem, as metodologias de aprendizagem que devem

propiciar o desenvolvimento não só de competências específicas, mas também de

capacidades e competências horizontais, o papel do professor que vai para além das

aulas e passa a assumir funções de orientador e a flexibilização dos percursos

formativos.

1.1 – Novas funções das instituições e dos professores no ensino superior

(...) o ensino (ou docência), a pesquisa e a administração (...) entre elas a

docência, que, teoricamente deveria ser a mais importante, porque nela se

concentra a tarefa formativa da universidade. No entanto, como já fora

dito a docência deixou de ser prioridade das instituições e dos próprios

professores. ZABALZA (1999, p.109).

Vive-se numa era de possibilidades, de probabilidades e de mudanças e as

instituições, tal como as pessoas, estão sujeitas às mudanças, às incertezas. Esta

realidade impõe a todos, incluindo às instituições de ensino superior o ser capaz de se

adaptar, de conviver com a incerteza, de ser capaz de não apenas mudar, mas também

de provocar mudanças.
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As Instituições de Ensino Superior têm de exercer um papel importante na

promoção da inovação, da mudança para deixar de ser apenas, um espaço de

qualificação e realização de investigação.

Assim é fundamental dar atenção ao ensino superior e à aprendizagem

desenvolvidas nas instituições de ensino superior. O ensino superior é o principal

produtor e distribuidor de conhecimento. Salienta Leite (2005:382) que “ (…) em

Portugal, até há uns anos, às instituições de ensino superior, e principalmente às

universidades, eram atribuídas apenas duas missões: transmitirem os conhecimentos que

ao longo dos tempos têm sido acumulados e produzirem novos conhecimentos através

do envolvimento em investigação”. Esta realidade tem como consequência o facto de os

professores não valorizarem o modo como se comunica, se ensina, se avalia, se organiza

o trabalho com os estudantes. Na perspetiva de Vieira (2005:12) é como se o ensino

roubasse “(…) tempo e investimento àquilo que parece prestigiar-nos no meio

académico: a investigação”.

As instituições de ensino superior se forem capazes de contribuir para a

construção de saberes e para o desenvolvimento de competências, transformam-se num

espaço de oportunidades e num alicerce da democracia e de mudanças.

Exigem-se mudanças no ensino superior, no entanto são muitos os fatores que

podem interferir na possibilidade de mudança. Desde logo, há que fazer referência ao

clima institucional do país, ao nível de organização e pressão da sociedade civil, às

formas de controlo do conhecimento profissional, à estrutura interna de poder, à

legitimidade organizacional e de lideranças, ao nível de satisfação profissional de

professores. O trabalho que se desenvolve ao nível do ensino superior é, sem dúvida,

complexo, também devido à sua massificação, à redução de recursos económicos,

materiais e humanos, sem esquecer as novas exigências do mercado de trabalho e do

uso das tecnologias de informação e comunicação.

Pretende-se um ensino superior de qualidade que segundo a Unesco (1998, cit. por

Enricone, 2007: 146) “ (…) deve ser avaliada segundo a correspondência entre o que a

sociedade espera das instituições e o que elas fazem. Isto requer visão ética,

imparcialidade política, capacidade crítica, e, ao mesmo tempo, uma melhor articulação

com os problemas da sociedade e do mundo do trabalho, baseando as orientações a

longo prazo nas necessidades e finalidades da sociedade, incluindo o respeito, a cultura

e a proteção ambiental”.
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Na perspetiva de Leite (2010:7) “ (…) sendo a universidade o locus da produção

do conhecimento através da investigação, cada vez mais tem vindo a ser dada

centralidade á qualidade dos processos de ensino e à importância que assume a

construção e o desenvolvimento profissional centrado num ensino que gera

aprendizagens e o desenvolvimento de competências de aprender a aprender”.

De acordo com Gimeno Sacristan (2002) as finalidades e princípios que fomentam

os sistemas de ensino são a difusão, reprodução e inovação de conhecimento e de

cultura e a preparação do cidadão para a vida em democracia.

Na sociedade contemporânea a instituição de ensino superior tem de

desempenhar um conjunto diversificado de funções, salientando-se a função pessoal,

social cultural, cívica, profissional.

É preciso dar atenção à função social do ensino superior e à necessidade de se

adequar aos novos públicos. Efetivamente, o trabalho desenvolvido no ensino superior,

envolve distintos grupos formados por diferentes pessoas. Leite e Ramos (2010:29)

referem que “(…) no quadro do atual momento, a universidade encontra-se em

transformação, reconhecendo que a docência na lógica tradicional não consegue

possibilitar as relações necessárias para um ensino centrado na aprendizagem e no

desenvolvimento da autonomia e de competências de intervenção dos estudantes”.

No século XXI desejam-se instituições de ensino para pessoas e

consequentemente terão de ocorrer mudanças. A instituição de ensino deve dar atenção

ao ser humano-histórico de modo a apoiá-lo a desenvolver-se como pessoa, na sua

integralidade, possibilitando, ainda, a apropriação da cultura socialmente produzida, e

não apenas uma instituição que prepare pessoas para se inserirem no mercado de

trabalho e num sistema económico.

A este propósito refere Paro, (2008:29) que “Quando se renuncia à conceção da

educação no senso comum – que, nos seus métodos de ensino, privilegia os “conteúdos”

em detrimento dos sujeitos envolvidos – e se opta pela realização de uma educação

democrática – que tem no ser humano-histórico sua principal referência – certamente há

que adotar outros parâmetros metodológicos, que levem em conta a condição de sujeito

tanto do educando quanto do educador “.

Tratando-se de uma organização formal, a instituição de ensino superior visa

proporcionar, de uma forma sistemática e sequencial, ensino, transmitindo e produzindo

conhecimentos e técnicas; socialização, ou seja, transmissão e construção de normas,
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valores, crenças, hábitos e atitudes e estimulação com vista à promoção do

desenvolvimento integral do estudante e à sua futura inserção no mundo do trabalho.

Uma outra função relaciona-se com a promoção da cultura. A educação surge

como processo de socialização e um mecanismo de enculturação (Enricone, 2007, in

Cunha (org.), 2007). A este propósito refere Enricone (2007) que “ O aluno vive no

meio cultural que encontra, que o faz, mas que ele também faz, pois os processos

educativos são culturais. Além de lidar com conhecimentos cada vez mais mutáveis, a

educação tem compromissos políticos, questiona os valores éticos e morais que a

embasam, analisa a formação das pessoas envolvidas e suas interações e depende da

cultura do contexto, na qual, cada vez mais, os meios de comunicação de massa

exercem influências”.

Outra das funções do ensino superior é a formação para a cidadania. De acordo

com Rios (2001:114) “ A cidadania implica uma consciência de pertença a uma

comunidade e também de responsabilidade partilhada”. A função da universidade é a de

formar cidadãos, assim, compete ao professor reconhecer o aluno como pessoa, bem

como deve procurar conteúdos que vão ao encontro das exigências da sociedade e deve

adotar atividades participativas (Enricone, 2007).

Tedesco (2001) entende que se deve dar importância ao trabalho em equipa,

desenvolver nos alunos a capacidade de escutar, bem como a solidariedade ativa entre

os elementos do grupo. Na perspetiva de Enricone (2007:149) “ Pode-se apontar, então,

como essencial em educação a criação de um espaço democrático, no qual as relações

sejam, concomitantemente, éticas, dialógicas e solidárias”.

Igualmente importante no ensino é a comunicação. Com refere Trindade

(2012:437) “ (…) a aprendizagem de quem quer que seja é, sobretudo, uma

possibilidade que se oferece, mais do que um propósito que se determina. Uma

possibilidade que pode ser concretizada em função da oportunidade que o processo de

comunicação, organizado tão intencionalmente quanto possível, pode suscitar e

animar”. Acrescenta o autor ser urgente reconhecer “(…) que é o modo como, no

âmbito da educação escolar, o professor investe na construção de um processo de

comunicação com os seus alunos que determina a possibilidade destes se apropriarem e

usarem os instrumentos culturais que a Escola coloca ao seu dispor, processo através do

qual estes se podem afirmar como pessoas no âmbito de uma comunidade indispensável

para que esse processo aconteça. Constata-se que, de acordo com esta perspetiva, a

problemática da influência educativa deixa de ser uma problemática subentendida e
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restrita, e a problemática do protagonismo dos alunos assume a importância que lhe é

devida como um coprotagonismo  que se desenvolve em função de um património

cultural que tanto baliza como potencia esse  protagonismo e o espaço do professor

deixa de ser visto como o do demiurgo original ou do parceiro que vai no lugar-do-

morto para adquirir antes, através da perda da sua centralidade pedagógica uma maior

importância educativa decorrente do seu contributo para a promoção ativa da

comunicação, enquanto condição propiciadora da oportunidade dos alunos realizarem

aprendizagens”.

Uma outra função do ensino superior é a formação profissional. De acordo com

Zabalza (2004:39) a educação é um processo mais amplo do que a formação, que é

“(…) algo mais pontual e funcional, direcionado à aquisição de habilidades específicas,

vinculadas, normalmente ao mercado de trabalho”. Na perspetiva deste autor, a

universidade não se pode limitar a munir os alunos com um perfil profissional ou com

um determinado conjunto de conhecimentos. Ainda de acordo com este autor, compete

á universidade promover o desenvolvimento pessoal dos alunos articulado com o

desenvolvimento de conhecimentos e competências específicas capaz de lhes permitir

adquirir uma visão ampla do mercado, e, deste modo, tornarem-se capazes de agir nele

de um modo autónomo.

A formação profissional deve ser dada, quer a alunos, quer a professores, bem

como a outros profissionais que recorrem à universidade com o propósito de se

atualizarem e especializarem. De acordo com Enricone, (2007, in Cunha (org.),

2007:150) “ Embora a universidade tenha compromisso com uma formação geral, até

mesmo polivalente, em face da velocidade da progressão dos conhecimentos científicos

e das exigências dos mercados de trabalho, ela não pode deixar de lado a especialização,

na própria graduação e em estudos graduados”.

A produção e difusão de conhecimento surge como uma outra função da

sociedade. Enquanto frequentam o ensino superior os alunos devem ser desafiados a

questionar, a colocar dilemas, a procurar respostas para as suas dúvidas e problemas.

Realça-se, assim, o papel de extrema relevância que a instituição de ensino

superior desempenha no processo da formação de cidadãos responsáveis, ativos para

responder às exigências da sociedade. Nesta ótica, cabe à instituição universitária

fornecer aos estudantes referências e competências fundamentais que lhes permitam

prosseguir aprendendo durante toda a vida.
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O desenvolvimento pessoal dos alunos é uma outra função da universidade.

Delors (1996, cit. por Enricone, 2007) propôs quatro pilares da educação: aprender a

conhecer, aprender a fazer, aprender a viver juntos e aprender a ser. De acordo com

Delors (1996, cit. por Enricone,2007, in Cunha (org.), 2007) que o aprender a ser é um

princípio essencial da educação que deve contribuir para o desenvolvimento total da

pessoa, ou seja, deve contribuir para o desenvolvimento da inteligência, da

sensibilidade, do sentido estético, da responsabilidade e até da espiritualidade. Na

perspetiva de Zabalza (2002: 22) “ formar-se não é apenas aprender, mas também

melhorar como pessoa”. Por sua vez Arroyo (2000:215) refere que “(…) todo o

conhecimento é humano, poderá e deverá ser útil, imprescindível. Poderá desenvolver a

consciência crítica e a lógica, o raciocínio e a sensibilidade, a memória e a emoção, a

estética ou a ética. Dependerá do nosso trato pedagógico”.

O ensino deverá contribuir para o desenvolvimento e para a melhoria da pessoa.

Este, também parece ser o entendimento de Estrela (2010:13-14), quando diz que “ O

ato pedagógico constitui-se” (…) como um ato intencional essencialmente

comunicativo, relacionado com um projeto social de formação ligada a uma

determinada mundividência, criando uma relação mediada pelo saber e regulada pelo

poder e autoridade que esse poder gera. Por isso qualquer ato pedagógico assume um

caráter ético-moral que transcende a sua imediaticidade. Ainda que o professor possa

não pensar muito nisso, transmite constantemente princípios e valores através dos

conteúdos que seleciona (…), dos métodos que utiliza (…), pelo uso democrático ou

arbitrário da autoridade, pela justiça da avaliação e das regras que estabelece que

veiculam valores, dos recursos que utiliza (…), pelo posicionamento dentro e fora da

sala de aula…”. Acrescenta a autora que “o ato educativo integra-se, portanto, num

processo complexo em que se cruzam dimensões de caráter ético-político,

biopsicológico, sociológico e pedagógico. Tendo como objeto a formação do ser

humano, o ato pedagógico assume um caráter essencialmente ético e deve, por isso, ser

eticamente exercido”.

Em síntese, a função pessoal encontra-se relacionada com o desenvolvimento do

estudante enquanto pessoa e do conjunto das suas potencialidades; na função social há a

preocupação de integrar o estudante, como elemento de uma sociedade concreta,

preparando-o para o desempenho competente das práticas sociais próprias da sociedade

e adequadas à sua conservação; a função cívica tem como objetivo tornar a pessoa

consciente e conhecedora das estruturas institucionais, dos padrões comportamentais, da
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dimensão política da sociedade a que pertence, levando-a a participar, de um modo livre

e consciente, nessa mesma sociedade e em conformidade com as respetivas normas de

vida coletiva. A função profissional visa a educação formal do estudante para o sistema

de ocupações úteis da sociedade, no sentido de o integrar na respetiva estrutura

produtiva, para benefício da sociedade e para seu próprio benefício. A função cultural

integra o aluno no património imaterial da comunidade a que pertence, preparando-o

para fruir desse legado cultural construindo e preservando-o.

Para cumprir as suas funções, a instituição de ensino superior não pode ser uma

comunidade isolada, mas um espaço público de cultura, de encontro entre pessoas, de

debates e intercâmbios de ideias, de convivência e um local de formação participada de

futuros cidadãos competentes para atuar não apenas no mundo do trabalho, mas também

na sociedade.

Não se pode deixar de ter em atenção o facto do ensino superior desempenhar

diversas funções, das quais destacamos a formação de cidadãos, a difusão de culturas, o

ensino das profissões, além do desenvolvimento da pesquisa científica. Esta exerce,

deste modo, um importante papel social. E os seus agentes são os professores,

estudantes, funcionários, entre outros. Cada um desses agentes necessita de ter a

consciência do seu papel dentro desse contexto, para que a sua atuação seja coerente,

crítica, e cada um possa dar o seu contributo para o crescimento da instituição e para

desempenhar com qualidade as suas principais funções e responsabilidades dentro da

sociedade.

A produção e difusão de conhecimento surge como uma outra função da

sociedade. Enquanto frequentam a universidade os alunos devem ser desafiados a

questionar, a colocar dilemas, a procurar respostas para as suas dúvidas e problemas.

Zabalza (2000: 42) entende que a instituição escolar e no nosso caso específico a

instituição de ensino superior “ (…) enquanto agente formativo e cultural dentro de um

contexto, é sempre uma unidade social inquieta, divergente, dinamizadora desse

contexto.”

A instituição académica tem, assim, um papel preponderante no seio da sociedade

(Zabalza, 2000) suprindo as deficiências do ambiente, transformando – se de instituição

intelectualista e seletiva, em instituição de formação com o propósito de ajudar os

estudantes a realizarem-se por si mesmos como pessoas, e a preparem-se para assumir

as responsabilidades próprias, na comunidade, como cidadãos de um Estado

democrático e como trabalhadores de uma sociedade em transformação contínua.
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O papel da instituição de ensino superior, e consequentemente dos docentes é,

deste modo, o de organizar a atividade dos estudantes de um modo não exclusivamente

intelectual e com caraterísticas assimiladoras e reprodutoras, mas de uma maneira

integral, de desenvolvimento de cada um deles em todas as dimensões humanas.

A educação do estudante deve ter por base a investigação, a construção, a iniciativa

e a responsabilidade destes elementos, exigindo-se aos professores o poder e o dever de

guiar, de animar e de orientar os estudantes. É fundamental potenciar o

desenvolvimento, dos alunos dar-lhes instrumentos concetuais, afetivos e motores para

descodificar o seu próprio mundo, para integrar adequadamente os seus conhecimentos

(Zabalza, 2000).

A instituição de ensino superior tem, deste modo, um papel de relevo na

integração do ser humano como um motor de desenvolvimento da sociedade, pelo que

deve ser um espaço de encontro de experiências, de conhecimentos, de partilha e

negociação entre os vários intervenientes educativos.

Por tudo o que vem sendo referido constata-se a importância da instituição de

ensino superior no desenvolvimento da pessoa, a todos os níveis, dando-se aqui mais

realce à função educativa. A educação não é somente um processo pessoal, mas também

social que objetiva o desenvolvimento do ser humano nas suas múltiplas dimensões, ou

seja afetiva, psicomotora, estética, moral e emocional.

Dada a complexidade desta função, definir o que seja educação não constitui uma

tarefa fácil e, também, não existe uma única definição para este conceito.

Na sociedade, a educação é um processo que envolve uma relação com o outro,

começando na família, passando, posteriormente, por outros agentes de socialização

como grupos de amigos, colegas, escolas entre outras instituições. Refere Delors (2000:

106), que a educação é indispensável “para a vida” uma vez que, permite à pessoa poder

escolher o que deseja fazer; participar na construção do futuro coletivo e continuar a

aprender ao longo da vida.

Para Antunes (2001:19), a educação,”(…) é um processo de crescimento que,

tendo como objetivo a autorrealização no campo pessoal, profissional e social, se

processa ao longo de toda a vida dos seres humanos e tem lugar em todos os espaços em

que vivem, convivem e agem.”

Dewey, referido por Antunes (2001) entende tratar-se a educação de uma tarefa

que não se limita apenas à instrução, à transmissão de informações, antes deve criar

condições para que a pessoa possa progredir no seu processo de crescimento ao longo
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da vida e possa, simultaneamente, participar de modo ativo e consciente na construção

de uma sociedade mais justa e melhor.

O ensino superior necessita de estar atento às necessidades e exigências da

sociedade onde se encontra inserido. Trata-se de um espaço heterogéneo, onde

diferentes gerações e culturas convivem. Trata-se de um espaço de debates críticos, de

produção do conhecimento, uma variedade de conceções que necessitam também de

processos amplos de ensino e aprendizagem. As instituições de ensino superior têm a

obrigação de formar pessoas, de as preparar para a vida, para a cidadania, tornando os

alunos futuros agentes privilegiados do progresso social (Costa, 2002). As caraterísticas

particulares da aprendizagem ao nível do ensino superior compreendem o

desenvolvimento da compreensão e a capacidade de aplicação de conhecimentos a

situações práticas variadas, isto é, o estudante, tem de passar de um sujeito passivo do

ensino para um sujeito ativo da aprendizagem. Tem de existir uma nova atitude de

ensino, com a utilização de novas abordagens e estratégias de intervenção pedagógica.

O ensino tradicional unidirecional, isto é, baseado na transmissão de conhecimento e de

informação do professor para o estudante, sendo este é um simples recetor, mais

memorizador do que entendedor (Costa, 2002), tem de dar lugar a uma participação

ativa do estudante.

O ensino tem de ser, obrigatoriamente, mais do que a transmissão de

conhecimentos, passando o professor a proporcionar aos alunos processos e ferramentas

que os envolvam nas aprendizagens académicas. De acordo com Martins (2004),

atualmente, a centralidade principal na ação educativa transfere-se, em grande parte, do

ensino para a aprendizagem.

O ensino superior necessita de acompanhar as rápidas mudanças que ocorrem no

mundo. Tem que compreender as dinâmicas contemporâneas e contribuir para a

formação de cidadãos, também eles, agentes dessas transformações. O seu modo de

atuação não pode ficar baseado nas sociedades passadas, nos séculos passados, pois o

mundo, hoje, é outro e os sujeitos sociais são outros.

No entanto a mudança que se tem de operar a nível do ensino superior e dos seus

atores necessita de ser analisada, refletida, o que não pode é o ensino superior viver fora

dessa realidade, já que tem de dar o seu contributo para a formação de cidadãos críticos,

autónomos, capazes de atuarem no seu tempo.

Falar-se de educação, da instituição de ensino superior, conduz-nos a uma figura

importante em todo o processo de ensino que é o professor.
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O professor tem de se perceber como um dos principais agentes do processo

educativo. A sua função é não apenas ensinar, mas também produzir conhecimento,

inovação, mudança. É fundamental perceber que educar e formar, vai muito para além

do discurso que se utiliza numa sala de aula, pois também a postura evidenciada pelo

professor, as suas atitudes e ações contribuem para transformar o aluno num sujeito

crítico, criativo e autónomo.

Na perspetiva de Antunes (2001: 253), “ (…) o professor é alguém que ajuda os

seus alunos a encontrar, organizar e gerir o seu saber; alguém que continua a ser um

aprendiz, um questionador incansável que nunca toma uma opinião ou perspetiva como

última e absoluta”.

Por sua vez Arends (1999: 9) refere que “(…)  os professores não se apresentarão

na escola sabendo tudo o que precisam de saber, mas sabendo como descobrir o que

necessitam de aprender, como auxiliar os outros a tornar este conhecimento

significativo”.

O professor é, assim, um agente ativo e alguém responsável pelo desenvolvimento

do seu trabalho.

Fernandez (1999:604), entende que “ (…) o professor é a pessoa que exerce a

profissão docente, sistematicamente e que tem como princípios a organização, a

sistematização e o desenvolvimento do processo de ensino.”

Este profissional para desempenhar a sua função e apoiar os seus alunos deve

manter-se atualizado, ser empreendedor, para além de ser um profissional competente

na sua área, com visão das questões gerais da sociedade, aberto ao novo e com poder de

tomada de decisões rápidas e seguras. Acima de tudo deve estar aberto à aprendizagem

constante e deve ter em atenção a realidade e diversidade dos seus alunos para poder

traçar as atividades de aprendizagens de forma significativa para eles.

Uma das tarefas dos professores é a de procurar conhecer e ir ao encontro das

reais necessidades e interesses dos estudantes, num contexto de massificação e

heterogeneidade de públicos. É preciso conhecer a perspetiva dos estudantes

relativamente ao ensino superior, nomeadamente a importância que lhe atribuem. Os

alunos, na sociedade atual, têm ocupações e interesses que vão para além do contexto

dos estudos. As suas necessidades são muito diferentes das do estudante do passado,

pelo que o desafio do professor é o de atrair, fidelizar, formar, satisfazer os estudantes

(Jenssen, Stensaker e Grogaard, 2002).
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O conceito de satisfação dos estudantes surge como algo multifacetado e

abrangente daí ser difícil encontrar uma teoria ou metateoria que o explique na

globalidade (Yorke e Longden, 2004).

Quando os estudantes iniciam a sua experiência no ensino superior, trazem

expetativas, opiniões, enviesamentos, pontos de vista de outras pessoas e experiências

passadas que moldam os seus atributos e caraterísticas e a tudo isto deve o docente

atender quando desenvolve o seu processo de ensino.

A contemporaneidade carateriza-se por profundas transformações, com modos

de ser, conviver e produzir conhecimento. A mudança, como refere Bauman (2001) é

uma das certezas da nossa sociedade cada vez mais fluida, dinâmica onde os problemas

são cada vez mais complexos e desafiadores. Vivemos na chamada sociedade da

informação, que apresenta como características principais a velocidade no acesso à

informação, a interatividade, a construção coletiva do conhecimento, a cooperação e a

convergência dos meios de comunicação social. Assim é importante refletir sobre o

papel do professor do ensino superior face às novas necessidades que surgem e às

exigências de uma sociedade em constante mudança e evolução.

Um dos atores principais do ensino superior é o professor. Interessa perceber

qual é o seu papel na formação crítica dos sujeitos contemporâneos, que perfil deve ter

este profissional do ensino superior, quais as habilidades e competências necessárias,

para atuar de modo adequado. Não se pretende apresentar respostas profundas e

completas, mas apenas refletir sobre alguns aspetos importantes para o nosso estudo.

Ser professor não é nem nunca foi uma tarefa fácil, mas é uma profissão aliciante.

A docência tem as suas raízes no étimo latino docere que significa ensinar, instruir,

mostrar, indicar, dar a entender.

Em sentido formal, pode-se dizer que a docência é o trabalho do professor.

Efetivamente estes têm de desempenhar um conjunto de funções que vão para além das

tarefas de ministrar as aulas. As funções formativas convencionais que incluem

possuírem um bom conhecimento sobre a disciplina que leciona, exporem os assuntos

aos estudantes de modo que eles compreendam, tornaram-se ao longo dos tempos mais

complexas, aspeto a que se acrescentam novas condições de trabalho. No passado, ser

professor era ter um papel preponderante na sociedade e ser possuidor de um

determinado saber. O ser professor, hoje, muito pouco tem a ver com o professor do

passado. A figura do professor visto como uma espécie de João Semana da educação, a
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quem se cometia a tarefa única e exclusiva de ensinar faz hoje  parte do baú das nossas

recordações.

Diante da complexidade do mundo, da fluidez da sociedade contemporânea, é

fundamental refletir e olhar para a atuação do professor do ensino superior que já era

complexa no passado, mas hoje face às novas exigências sociais, mais exigente e

complexa se tornou.

Para ser professor do ensino superior não basta ser pesquisador, intelectual,

conhecedor do conteúdo específico da sua disciplina académica, mas tem ser grande

conhecedor da ciência e técnica do ensinar, tem de possuir as habilidades e

competências necessárias para a função de professor, seja qual for o nível. Não basta

saber o que ensinar, mas é fundamental também saber como ensinar.

Na verdade, nos dias que correm, mais do que nunca é importante que se efetive

dentro do ensino superior o princípio da indissociabilidade entre ensino, pesquisa e

extensão. O estudante do ensino superior deve experimentar essas três dimensões, pois

proporcionar-lhe-ão uma formação mais ampla, um ambiente rico de aprendizagens

significativas.

O professor do ensino superior tem de contribuir para a formação de sujeitos

autónomos, competentes, capazes de gerir as suas vidas, de intervir na sociedade, ter

iniciativa, desenvolver espirito crítico e tem de saber trabalhar coletivamente. Para

tanto, necessitam de uma maior competência didática, estar constantemente a refletir

sobre sua atuação pedagógica. O professor da atualidade precisa compreender que a

figura do detentor de conhecimento encontra-se ultrapassada. Ele deve contribuir para

um ambiente de experiências positivas para a aprendizagem de conteúdos

contextualizados com a realidade. Igualmente deve ter um papel problematizante, para

que os estudantes, se sintam estimulados, na procura do conhecimento.

O ensino para ser mais eficaz tem de ter a participação dos alunos. Esta

constatação tem levado ao aparecimento de novas metodologias e técnicas de ensino e

aprendizagem. As aulas têm de ser mais vivas e apelativas, cruzadas com perguntas aos

alunos, pelo que tendem a seguir rumos diferentes conforme as respostas e a atitude dos

alunos, suscitando informação adicional. O professor tem, assim, um papel mais difícil,

pois muitas vezes precisa de improvisar mas o processo de ensinar torna-se mais

motivante, uma vez que não pode limitar-se a “debitar” os conteúdos programáticos. O

docente tem que estar preparado para, frequentemente, reorientar a aula. Esta
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necessidade de constante adaptação promove o saber e desenvolve novas formas de

relação pedagógica (Derrida, 2001).

Esta nova visão da educação evidencia que mais importante do que saber, é

necessário saber fazer. O ensino deixa de se dirigir somente à esfera cognitiva, mas

também à esfera sensório-emotiva, isto é, à educação dos comportamentos e atitudes, e

à esfera psicomotora, do saber fazer (Derrida, 2001). Converteu-se, assim, o papel do

professor, de transmissor de conhecimentos, a facilitador de aprendizagens. O professor

privilegia a compreensão em relação à memorização; treina a capacidade de aquisição e

assimilação crítica da informação; fomenta a interatividade do ensino com grande

participação dos alunos e utiliza métodos diversificados de ensino (sessões tutoriais de

revisão de matérias e de esclarecimento de dúvidas, sessões de estudo orientado,

seminários para discussão de temas ou de artigos científicos, trabalhos e discussão de

grupo, visitas de estudo, etc.).

O professor do ensino superior tem uma tarefa complexa a desempenhar. A sua

função não se limita à preparação de aulas, ao trabalho dentro e fora das aulas com o

estudante, abrangendo diversas funções.

Compete ao professor fazer das instituições de ensino superior um espaço

cultural aberto, um espaço onde se formem os estudantes na sua integridade e de um

modo integrador.

Nos nossos dias, ser professor implica cada vez mais responsabilidades e

polivalência. Para além de ter de ser um professor eficaz, ele tem ao seu cuidado o

equilíbrio psicológico e afetivo, a formação pessoal e social dos alunos. Por outro lado,

pede-se ao professor que se vá adaptando à sociedade de hoje e, sobretudo, que seja

capaz de vencer e de superar as novas fontes de informação. De facto, o professor

enfrenta a necessidade de incluir no seu trabalho o potencial informativo das fontes de

informação.

O professor tem de ser polivalente, e tem de ser capaz de captar o interesse dos

alunos, de adotar práticas criativas, inovadoras.

O caráter dinâmico da sociedade industrial impôs uma mudança no que se refere

à imagem do professor. Este deixou de ser a única referência culta na grande maioria

dos lugares onde ensina.

Todos nós temos plena consciência que hoje se exige cada vez mais dos

professores. Pede-se ao professor que ensine, que eduque, que forme, que contribua para

a autonomia dos alunos, que seja capaz de gerir conflitos. O professor é e tem de ser um
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profissional da relação humana, impelido a dar atenção a tudo o que se passa com os

seus alunos.

O professor do ensino superior é, frequentemente, visto como um profissional

que realiza um serviço à sociedade através da universidade, pelo que para além de ser

competente no âmbito da sua disciplina, tem de estar habilitado para exercer a docência

e para realizar atividades de pesquisa, ser reflexivo e critico.

Deve ser capaz de fomentar a sua atividade docente de forma a potencializar a

aprendizagem dos estudantes e contribuir para o desenvolvimento da sociedade. Cabe-

lhe, preparar os alunos para que estes possam, de um modo autónomo, avançar nos seus

processos de estudo, na interpretação crítica do conhecimento e da sociedade enquanto

adquirem habilidades profissionais.

A prática docente no ensino superior subentende o domínio de um

conjunto de conhecimentos, métodos e técnicas que devem ser ensinados criticamente,

como a condução a uma progressiva autonomia do aluno na procura de conhecimentos;

o desenvolvimento da capacidade de reflexão; a habilidade de usar documentação com

domínio científico e profissional do campo específico. Pressupõe, ainda, entender o

processo de ensinar e aprender como uma atividade iligada à investigação e à

necessidade de saber trabalhar em equipa.

Para além dos conhecimentos específicos, os professores têm de desenvolver

competências de conduta e cognitivas, capacidade de avaliação, de resolução de

conflitos, análise do contexto, além da compreensão, face à diversidade cultural, de

aspetos do currículo oculto e do currículo em ação.

Compete, também, ao professor procurar conhecer o universo cognitivo e

cultural dos alunos e, com base nisso, desenvolver processos de ensino e aprendizagem

interativos e participativos.

Para além, da componente cognitiva, intelectual, os professores da sociedade da

informação deverão, também, desenvolver aspetos sociais, emocionais, afetivos.

Por outro lado, os professores devem ser capazes de construir um tipo especial de

profissionalismo.

Para Zabalza (2004), as funções do professor universitário incluem o ensino, ou

seja, a docência, a pesquisa, a administração em diferentes setores da instituição. A

estas funções acresce a orientação académica, monografias, dissertações e teses. Novas

funções vão-se agregando a estas, tornando, ainda, mais complexo o desempenho

docente do professor.
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A docência face a toda esta realidade e à complexidade da sua atividade é

entendida como uma atividade especializada, e parece não restarem dúvidas de que os

professores universitários enfrentam um processo de ampliação do seu campo docente.

A docência requer uma formação profissional, de modo a que o professor possa

exercer a sua docência de modo adequado e ajustado às mudanças sociais e do próprio

ensino.

Formar professores para o ensino superior implica compreender a importância

do papel da docência e do professor. Torna-se fundamental para uma docência e ensino

de qualidade proporcionar ao profissional uma profundidade cientifico-pedagógica que

os capacite a enfrentar questões fundamentais do ensino superior enquanto instituição,

não apenas de ensino, mas também social.

A formação de professores tem de ser uma ação continua e progressiva, histórica

e socialmente contextualizada. Por outro lado deve entender-se a formação do professor

universitário como um processo coletivo de construção docente. É importante que se

compreenda a importância de se realizar uma reflexão conjunta, pois apesar de possíveis

divergências, ou até possíveis conflitos a formação é mais produtiva quando ocorre a

partilha de ideias, de experiências, de pontos de vistas diferentes.

A profissionalização da docência universitária não pode estar dissociada do

processo de formação e desenvolvimento profissional e das condições objetivas de

trabalho.

1.2 – Inovação nos processos de ensino / aprendizagem

O crescimento do setor de ensino originou competição entre as Instituições de

Ensino Superior, que procuram formas de se diferenciar através, nomeadamente do

desenvolvimento de novos métodos de ensino  mais eficazes e com qualidade.

O ensino envolve muito mais do que uma mera transmissão de informações

acabadas. Trata-se de um processo intencional, complexo, fundado numa dimensão

epistemológica, estruturado com uma diversidade de elementos em interação e mediado

por um conjunto de valores que se refletem na qualidade da prática do professor.

A inovação ao nível da educação superior envolve diferentes aspetos como o

desenvolvimento de pesquisas dentro das universidades; mudanças nos tradicionais
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métodos de ensino; o uso de novas tecnologias de informação e comunicação (TIC) para

o ensino.

O professor dentro da sua instituição de ensino e dentro da sua sala de aula deve

ser um agente propiciador da inovação, na forma como desenvolve o seu trabalho, na

forma com se relaciona com o saber e impulsiona a mudança, experiências de

aprendizagem e lida com o imprevisto e orienta os alunos a lidarem com a realidade, a

mudança, o imprevisto e a tornarem-se, eles mesmos, pesquisadores e agentes de

mudança e de inovação.

Mas para que ocorram mudanças, para ao nível das instituições de ensino

superior se formem pessoas capazes de intervirem na sociedade, contribuindo para que

nelas ocorram mudanças efetivas e capazes de consolidarem a democracia e o

verdadeiro desenvolvimento social é preciso perceber o que é o ensino e a

aprendizagem.

Na ótica de Altet (2000:13), o ensino deve ser entendido como um “ (…)

processo interpessoal, intencional, que utiliza essencialmente a comunicação verbal, o

discurso dialógico finalizado como meio para provocar, favorecer e garantir o sucesso

da aprendizagem”. Entende Altet (2000) que o professor desempenha um papel crucial

na articulação do processo de ensino/aprendizagem.

Marques (2000:58), refere-se ao ensino como um “ (…) processo pelo qual o

professor transmite ao aluno o legado cultural em qualquer ramo do saber ou seja,

postula a comunicação de um saber já construído ao estudante.”

No que se refere à aprendizagem Arends (1999:4) sublinha tratar-se de um “ (…)

processo social mediante o qual os aprendizes constroem significados, influenciados

pela interação entre o conhecimento previamente adquirido e as novas experiências de

aprendizagem.”

A aprendizagem pode ser entendida como um processo de assimilação que

acontece dentro da pessoa, e conduz à transformação e a mudanças de comportamento

provocado por fatores intrínsecos e extrínsecos. O ensino/aprendizagem constitui um

processo inter-relacionado envolvendo vários intervenientes da comunidade educativa e

abrange vários aspetos, alguns dos quais serão aflorados nos pontos seguintes.

- A educação centrada no papel ativo do estudante e da necessidade de dar

resposta às necessidades e exigências da sociedade dos nossos dias dominada pela

informação, requer que se dê atenção ao conceito de aprendizagem e aos diferentes
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modos como se aprende e como se ensina, nomeadamente ao nível da instituições de

ensino superior. (Gonçalves, in OPDES, 2010).

Soeiro (in OPDES, 2010) incide, precisamente, a sua reflexão sobre a

necessidade de ao nível das Instituições de Ensino Superior se refletir sobre a forma

como se processa o ensino face às exigências da sociedade da informação. Refere o

autor que (Soeiro, in OPDES, 2010: 24) “ A acompanhar o avanço tecnológico deve

estar o progresso pedagógico, científico e organizacional das instituições de ensino

superior. A responsabilidade das Instituições de Ensino Superior exige a sua

transformação no sentido de serem verdadeiras Instituições de aprendizagem, em vez de

ensino magistral, pré-definido centrado nos conteúdos académicos, para uma orientação

com vista à aprendizagem ao longo da vida, centrada nos contextos”.

- De acordo com Simão, Santos e Costa (2003, referido por Soeiro, in OPDES

2010), as Instituições de Ensino Superior devem aceitar os novos desafios, devem

procurar novos meios e novos públicos. Os novos meios podem contribuir para

mudanças nas metodologias e estratégias de ensino.

Uma significativa parte da aprendizagem no ensino superior desenrola-se em

contextos estruturados, nos quais se transmite, se recebe e se processa a informação

relevante. No entanto, nem tudo o que é ensinado é aprendido e retido pelos estudantes.

Tal pode ter origem, ou não, em fatores externos ao estudante.

Os estilos de aprendizagem dos alunos são variados e o mesmo sucede em

relação aos professores, pois estes diferem na sua forma de ensinar. As diferentes

formas de ensinar, como exposição, demonstração, discussão, não se ajustam, de modo

igual, a todos os estudantes (Gonçalves, in OPDES, 2010). A aprendizagem de um

estudante depende, não apenas, de aspetos como, a capacidade, o conhecimento prévio,

o interesse, o estado emocional, mas também da compatibilidade entre estilos de

aprendizagem e estilos de ensino (Gonçalves, in OPDES, 2010).

Estando os docentes cientes da existência de variações nos estilos de aprendizagem

e preferências dos alunos poderão auxiliar os seus estudantes a ter consciência sobre as

suas orientações no que se refere à aprendizagens, apoiando-os, não apenas a

aperfeiçoá-las, mas também a ampliar as suas preferências a outros modos de aprender e

a aplica-los quando necessário (Gonçalves, in OPDES, 2010).

Na perspetiva de Cunha (2007:16), o professor “ (…) assume uma nova

profissionalidade de caráter interpretativo, sendo uma ponte entre o conhecimento
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sistematizado, os saberes da prática social e a cultura onde acontece o ato educativo,

incluindo as estruturas sociocognitivas do aluno (…):”

Ainda a propósito dos estilos de aprendizagem refere Enricone (2007:154, in

Cunha (org.)), “O maior desafio do docente será aprender a responder às necessidades

distintas de aprendizagens dos alunos, notadamente durante o período académico da sua

formação profissional e do seu desenvolvimento pessoal”. É importante respeitar os

alunos nas suas particularidades, nos seus perfis cognitivos, nos seus modos de

aprender.

Como salienta Gonçalves, (in OPDES, 2010:18) “ Visto que os estilos de

aprendizagem são dinâmicos, modificáveis e podem ser ajustados às tarefas de

aprendizagem, os estudantes podem explorar outros modos de aprender e aplica-los

quando necessário”. É possível ajustar o ensino às variações nos estilos de

aprendizagem preferidos pelos estudantes. Felder (1988, 1993, 1996, referido por

Gonçalves, in OPDES, 2010), apresenta algumas sugestões práticas para conciliar o

ensino com a diversidade de estilos de aprendizagem dos estudantes, as quais se

mostram compatíveis com os pressupostos de diversos modelos de ensino e com as

variações entre estudantes:

 Relacionar os conteúdos com o que foi dito e com o que vai ser dito a seguir e

com as experiências dos estudantes;

 Ensinar a teoria através da apresentação dos fenómenos e problemas que lhe

estão relacionados;

 Equilibrar a informação concreta e conceitos abstratos;

 Equilibrar material que realça a resolução de problemas práticos com material

que realça a compreensão fundamental;

 Recorrer a imagens, esquemas, gráficos, filmes, ensino assistido por

computador, demonstrações e experimentação direta, quer antes, quer durante e

depois da apresentação do material verbal;

 Socorrer-se de vários exemplos para ilustrar conceitos abstratos e métodos de

resolução de problemas específicos;

 Apresentar ilustrações explícitas de padrões intuitivos e padrões sensoriais;

 Criar oportunidades na aula para que os estudantes pensem sobre o que foi dito e

coloquem questões;

 Possibilitar aos estudantes cooperar nos trabalhos, na aula e fora da aula;

 Seguir o método científico na exposição;
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 Propor exercícios de ensaio para praticar os métodos que estão a ser ensinados.

Propor exercícios e problemas em aberto de análise e síntese.

De acordo com Gonçalves, in OPDES (2010: 20) “ Ao estruturar o ensino tendo em

conta as variações nos estilos de aprendizagem o professor torna o seu trabalho mais

ajustado aos diferentes estudantes e promove a igualdade de oportunidades educativas

para todos. Por outro lado o professor pode ajustar de forma consciente o seu modo de

ensinar aos diferentes tipos de estudantes, adaptando estratégias diversificadas para que

a maioria dos seus alunos beneficie com as suas aulas e aprenda da forma que lhe é mais

agradável”.

Na perspetiva de Gonçalves, in OPDES (2010: 21), hoje “ As opções metodológicas

e as ferramentas e estratégias de ensino ao dispor do docente são, (…) quase ilimitadas,

a exposição interativa, os grupos de aprendizagem, os projetos e resolução de

problemas, o ensino apoiado pelos meios audiovisuais e informáticos, são apenas

algumas das variações ao ensino de estilo único que podem ser incorporadas numa

mesma aula e que contribuem, de uma forma ou de outra para promover a atividade

física e intelectual do estudante, a compreensão das matérias e o desenvolvimento de

aptidões de complexidade cada vez maior, que ultrapassam em muito a mera

memorização e a aprendizagem rotineira, envolvendo capacidades de ordem superior tal

como o pensamento divergente, a aplicação prática, a clarificação das implicações, a

descoberta de novas soluções e formas de ver os problemas de aprendizagem”.

A função docente surge como algo complexo, pois vai muito para além da

aquisição e manutenção de competências. A função docente implica ser capaz de ter

uma atitude reflexiva, auto gestora, crítica. O professor tem de ser capaz de contribuir

para, nomeadamente, a transformação do ensino e para a transformação dos seus alunos.

Constata-se, assim, que professores do ensino superior, têm um papel basilar na

estruturação da mudança educacional e curricular, quer através de inovações

planificadas pelo poder central, quer através da elaboração de propostas com carácter

mais descentralizado ou emergentes das instituições de ensino e dos seus contextos.

Como referem Cosme e Trindade (2002: 33), “ (…) ser professor, hoje, significa

que se tem que enfrentar dilemas, resistências abertas e latentes, tomar decisões,

urgentes sem ter a certeza de que sejam as melhores decisões que se podem assumir,

confrontar se com os seus limites e algumas incertezas. Por isso é que ser professor

obriga a que sejamos capazes de encontrar um outro modo de nos realizarmos

profissionalmente”.
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Esta mesma ideia é arguida por Morgado (2005) quando refere que só por meio

de um envolvimento e de uma responsabilização de todo o corpo docente se poderá

concretizar mudanças nas instituições de ensino.

Atendendo a todos os desafios e exigências que, diariamente, se colocam aos

professores, entende-se que os professores para poderem desempenhar de forma mais

adequado o seu papel na construção de inovações, de apoio aos alunos na construção

das suas aprendizagens, têm de possuir e mobilizar um conjunto de novas competências

e capacidades, nomeadamente, é importante que problematizem e reflitam com outros

colegas sobre o quotidiano das universidades e da sociedade.

1.3 - Formação docente para apoio a um ensino eficaz e de qualidade

“Só recentemente os professores universitários começaram a se

conscientizar de que seu papel docente do ensino superior (ES), como o

exercício de qualquer profissão, exige capacitação própria e específica que

não se restringe a ter um diploma de bacharel, ou mesmo de mestre ou

doutor, ou ainda o exercício de uma profissão. Exige isso tudo, e

competência pedagógica, pois ele é um educador.” Masetto (2003: 14).

As pressões que pendem sobre as instituições de ensino superior,

designadamente a exigência da qualidade das formações que desenvolvem e a crescente

competitividade, que não se limita ao espaço nacional instigam à mudança das políticas

educativas. Como salienta Simão (2001:109). “A situação atual exige que o ensino

superior seja repensado no quadro de uma visão estratégica que imprima às instituições

maior competitividade perante uma sociedade dominada pela economia do

conhecimento”.

Tarefa da instituição de ensino superior e do professor é exigente e complexa

sobretudo se pensarmos que o professor atua num contexto de massificação e

heterogeneidade do corpo discente, em que a qualidade do ensino é um imperativo.

A Lei n.º 38/2007, de 16 de Agosto que aprovou o regime jurídico da avaliação

do ensino superior estabelece no seu artigo 4.º, como um dos parâmetros de avaliação



Parte I – Enquadramento Teórico, Conceptual e Normativo do Estudo

Página
33

da qualidade o “ (…) ensino ministrado, nomeadamente o seu nível científico, as

metodologias de ensino e de aprendizagem e os processos de avaliação dos estudantes”

No caso do ensino superior marítimo em Portugal, a Escola Náutica Infante D.

Henrique é alvo de inspeções regulares pela Administração Marítima e pela Agência

Europeia de Segurança Marítima para verificar se todas as exigências internacionais

estão a ser cumpridas, para que os seus diplomados, os futuros oficiais da marinha

mercante possam desempenhar a sua atividade a nível nacional e internacional.

Como referem Ibarra e Rodríguez (2010:400) “ (…) podemos afirmar que

estamos asistiendo a la transición de un paradigma heredado, donde la importancia

radicaba en el profesor – que enseña –, a un nuevo paradigma en el que el centro de

atención es el alumno, como sujeto activo de su propio aprendizaje, es decir – que

aprende –.” .

As instituições de ensino superior defrontam-se com a necessidade de assegurar

uma formação que proporcione aos cidadãos a possibilidade de participarem de um

modo ativo na vida coletiva e que lhes permita a plena integração na sociedade do

conhecimento.

Face a todas estas transformações o ensino superior necessitou de se reorganizar,

de adequar as ofertas educativas e formativas às mais variadas exigências do mundo

atual, e a inovarem as práticas docentes de forma a formarem cidadãos capazes de se

integrarem e participarem nas esferas sociais e profissionais cada vez mais complexas e

exigentes, numa lógica de educação e formação ao longo da vida.

A qualidade do ensino é uma questão fulcral nas políticas educativas do ensino

superior, devido ao impacto social decorrente do insucesso dos estudantes, e enquanto

resultado da avaliação dos cursos, fatores que alvitram para a necessidade de se rever a

política de formação dos docentes do ensino superior, em especial no que se refere à sua

formação pedagógica.

A este propósito, o Conselho Nacional de Educação (CNE, 2002) realça que a

falta de preparação pedagógica dos docentes do ensino superior exerce influência na

forma como as aulas e os currículos estão organizadas, afetando, de forma negativa, o

desempenho dos estudantes. Da mesma forma, Boullosa (2005), entende que a

qualidade do pessoal docente constitui um dos critérios de garantia interna da qualidade

do ensino, sendo indispensável que os professores tenham conhecimentos e uma
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compreensão profunda sobre a matéria que ensinam, que possuam habilidades e

experiência para comunicar os seus conhecimentos, compreendam os estudantes e uma

variedade de contextos de aprendizagem e que possam obter feedback da sua própria

atuação.

Impõe-se ao professor, reflexividade e realismo pedagógico, fundamentado em

conhecimentos devidamente contextualizados na sociedade atual (Garcia, 2001). Torna-

se fundamental que as instituições de ensino superior favoreçam a discussão pedagógica

e mesmo a discussão didático-metodológica nos seus docentes.

Apesar de há já algum tempo se discutir estas questões, pouco tem mudado, no

ensino superior português. Segundo Cachapuz (2001: 57), parece continuar a faltar ao

ensino superior português “ (…) uma política clara, assumida e mobilizadora da

formação do pessoal docente no que à formação pedagógica diz respeito” e acrescenta o

autor, que o “aperfeiçoamento pedagógico dos docentes do ensino superior deve ser

analisado, de forma inovadora, no quadro institucional da autonomia universitária e na

perspetiva da formação permanente, metodologicamente articulada com os resultados da

avaliação dos cursos e enquanto instrumento estratégico de mudança”.

Enquanto a função docente estiver limitada unicamente à competência científica

e não for dada importância à dimensão didático-pedagógica, não será possível ter um

ensino superior de qualidade. A continuidade das instituições de ensino superior

depende da competência e qualidade alcançados nas duas dimensões do ensino superior,

a investigação e o ensino centrado no aluno, sujeito ativo da sua aprendizagem.

A prática usual no ensino superior contribui para uma desvalorização da tarefa de

ensinar, uma vez que a formação para a docência constituiu-se como uma atividade

menor perante a preocupação com as pesquisas e com a produção académica destes

professores. A valoração diferente das duas principais funções do professor de ensino

superior, isto é, investigar e ensinar, implica que o prestígio profissional dos docentes

decorra, quase exclusivamente, da atividade de investigação e de produção científica,

pelo que a dedicação à investigação determina o acesso à estabilidade profissional,

muitas vezes em detrimento da atividade docente (Dill, 2003).

Para Pimenta e Anastasiou (2002), ser um reconhecido pesquisador não é

garantia de excelência no desempenho pedagógico. Uma das competências para a

docência ao nível do ensino superior é o domínio do professor na área pedagógica. Para
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Masetto (2003), este é um aspeto importante a desenvolver nos professores do ensino

superior, quando se faz referência ao profissionalismo na docência. Alguns professores

quando chegam à docência no ensino superior trazem consigo variadas experiências do

que é ser professor. Essas experiências foram adquiridas como alunos de diferentes

professores, ao longo de sua vida escolar o que lhes possibilitou arquitetarem modelos

“positivos” e “negativos”, para imitar ou não imitar. Sabem sobre o que é ser professor

através da experiência de outros, dos colegas ou pessoas da família. Sabem, mas

segundo Santos e Lima (2008), na maioria das vezes, não se identificam como

professores porque olham o professor e o ensino superior do ponto de vista do aluno.

A atividade docente envolve tarefas complexas e exigentes do ponto de vista

intelectual e social. Igualmente envolve competências específicas que, como salienta

Cachapuz ( in Reimão, 2001: 56) «(…) podem ser adquiridas e melhoradas».

A educação só será entendida como um processo de educar, se se traduzir em

criar condições para que o ser humano, por processo endógeno cresça de um modo

autónomo e se desenvolva de um modo consciente e livre (Reimão, 2001). A Educação

tem de ser entendida como um processo que se desenvolve ao longo da vida de modo

global, sequencial, ecossistémico (Reimão, 2001).

A eficácia do ensino e o sucesso na aprendizagem podem ser melhorados se os

docentes puderem usufruir de serviços de formação e de apoio pedagógico que lhes

possibilitem, por exemplo, conhecer como pensam os estudantes, quais os fatores que

interferem na sua aprendizagem e como interferem com os seus resultados, que

metodologias e técnicas se adequam melhor às características dos estudantes

individualmente e em grupo.

A docência implica uma reflexão adequada, pois trata-se de um processo complexo que

envolve uma compreensão da sociedade, da educação, da escola, do aluno, do ensino e

aprendizagem, do saber, assim como implica um repensar da complexa relação entre a

universidade e a sociedade (Coelho, 1996). O docente deve refletir, criticamente, sobre

problemas do seu ensino e reinvestir, posteriormente, e de forma inovadora na sua

prática profissional, o resultado dessa sua reflexão

Para Ramalho, Nuñez e Gauthier (2003: 37), o professor não é mais um técnico

que executa os procedimentos vindos de uma “racionalidade técnica”, mas um

construtor da sua profissão (...) e um agente de “transformação”. O ato de ensinar exige

uma visão alargada do processo educacional e não apenas do domínio do conteúdo ou

da disciplina que ministra.
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Os professores precisam de desenvolver as competências de criar, estruturar,

dinamizar, situações de aprendizagem e estimular a aprendizagem e a autoconfiança nas

capacidades individuais. Eles têm de desenvolver um processo permanente de

autoformação e identificação profissional. É importante que os professores sejam

capazes de desenvolver nos alunos a capacidade de trabalho cooperativo e o espírito

crítico, através do confronto de ideias e práticas.

Uma adequada formação pedagógica do professor é importante em termos de

aprendizagem e formação dos alunos. Na perspetiva de Cachapuz (2001), «Adequada

significa (…) que o docente é capaz de mobilizar tal formação para benefício da

aprendizagem dos seus alunos, desde logo, seja capaz de os entusiasmar para novas

aprendizagens; não significa, pois, ser um especialista em Ciências da Educação (…)».
Segundo Ramalho, Nuñez e Gauthier (2003) no início dos anos 90 assistiu-se ao

advento de novos discursos relacionados com a formação e a profissionalização do ensino. Até

essa altura a formação do professor visava a aquisição de saberes académicos e disciplinares

numa racionalidade fechada, exógena aos professores.

Hoje a formação para o ensino tem vindo a tomar uma nova direção, centrada na

aprendizagem de competências profissionais. A formação de professores não se deve limitar

a uma simples melhoria das competências técnicas de organização e de gestão do ato

pedagógico, antes devendo contribuir para a “ (…) construção do conhecimento

pedagógico e das competências formativas dos Professores / Investigadores”

(Ambrósio, 2001: 93).

Gonçalves, Soeiro e Silva (2009), salientam que a formação deve apoiar os

docentes a solucionar questões com que se confrontam ao longo da sua atividade

docente e no contacto com os estudantes. As autoras referem o contributo que a

formação pode dar à adequação da gestão do ensino aos diferentes estilos de

aprendizagem e à dimensão do grupo de estudantes; à inovação dos métodos de ensino

em função dos objetivos; ao nível da planificação das aulas para o sucesso de todos; ao

recurso das técnicas motivacionais; na forma de lidar com a indisciplina ou plágio; no

ensino de estudantes com características especiais (com deficiências; internacionais;

trabalhadores em part-time e estudantes-trabalhadores…), na conceção de provas e

critérios de avaliação, etc. Para estas investigadoras, estes são apenas alguns aspetos que

evidenciam a complexidade e grau de profissionalidade requeridos para um bom

desempenho científico e pedagógico por parte do professor universitário.
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De acordo com Leitinho (2008), a formação pedagógica do professor do ensino

superior deve estimular a inovação, o sentido crítico, a criatividade e deve oferecer

respostas efetivas às exigências e problemáticas pedagógicas dos professores ao longo

do seu exercício profissional.

No sentido corrente, a formação pode ser entendida de duas maneiras, segundo

Reimão (2001: 65-66)

«(…) ato de modelação do ser humano por um agente exterior à maneira do oleiro

ou artista procura, com as mãos introduzir no barro a ideia que os olhos ou a imaginação

têm presente. Se apenas se reduzir a esta intervenção exógena, pouco ou nada terá a ver

com a educação.

No sentido de pôr em prática um processo de criar condições para que o rebento da

vida que é cada ser humano, pela sua força endógena (…) seja ele próprio a germinar,

crescer, florir e frutificar no sentido da vida e da sua plenitude. Entendida deste modo, a

formação representa a designação perfeita de processo educativo»

.
Ambrósio (in Reimão, 2001: 94) entende «(…) formação universitária, enquanto

desenvolvimento intelectual, cultural, científico, pessoal, alcançado através da aquisição

de conhecimentos científicos e tecnológicos, de capacidades de problematização ou

resolução de problemas, de capacidade de gestão e de criação de conhecimentos e

saberes, de mobilização de competências».

O ensino superior é entendido como um local de formação de especialistas e

responsáveis pelo desenvolvimento dos diferentes setores da vida humana. Cabe ao

ensino superior procurar captar as necessidades emergentes do mundo atual e procurar

encontrar respostas para elas, adotando uma pedagogia de educação de adultos, ou seja,

uma pedagogia problematizadora (Reimão, 2001).

Refere Reimão (2001:70) «A pedagogia universitária não é a do ensino, mas a da

investigação, não é a da aula, mas a do laboratório, ou, se quisermos, é a da aula quando

esta é transformada em laboratório de pesquisa ou em gabinete de investigação».

O professor do ensino superior deve ter um determinado perfil, que segundo

Reimão (2001: 70-71)

«(…) corresponde à identidade profissional do professor universitário:

 Não mero “docente” ou transmissor de conhecimentos, acaso aurido de outros

professores ou autores;

 Nem mero cientista ou especialista investigador que trabalha isolado para si ou

integrado em equipas ao serviço de uma empresa ou do sector público;
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 Mas investigador que trabalha numa instituição de educação superior, acolhe os alunos

candidatos à investigação e com eles cria um grupo e desenvolve um processo que os

leva a sentirem-se irmanados na aventura da pesquisa e assim presta um contributo

específico para o crescimento pessoal de cada um deles e estimula, na universidade, a

função reprodutora de novos investigadores.

Investigação e educação como processo de realização humana e de serviço comunitário

equivalem-se ao nível da universidade».

O professor tem de compreender o processo de aprendizagem cognitiva do aluno,

mas também tem de compreender o seu processo formativo.

Atualmente, não se deseja um ensino superior onde impere uma conceção estática

e compartimentada do conhecimento e da aprendizagem, onde predomine a função

instrutiva e a aprendizagem seja encarada como uma acumulação passiva de

conhecimentos. O que se defende é a formação integral dos estudantes, ligada a

aprendizagens cognitivas experienciais, funcionais e significativas. Cabe ao professor

do ensino superior criar ambientes de aprendizagem capazes de promover a

autoformação, a adaptabilidade, a flexibilidade e o trabalho em equipa.

O professor do ensino superior enfrenta, assim, inúmeros desafios sendo um deles,

o de conseguir desenvolver um discurso científico capaz de chegar até ao aluno de um

modo claro. Cabe-lhe combater nos alunos a passividade levando-os à aquisição de

uma capacidade de autoformação.

É frequente dizer-se que o professor tem de desenvolver duas realidades distintas:

o ensino e a educação.

O ensino estará relacionado com a aprendizagem de um saber científico e/ou

técnico, permitindo ao aluno adquirir e dominar os conhecimentos. A educação está

relacionada com a aprendizagem de condutas e de normas, mas também deve contribuir

para o desenvolvimento do potencial humano e deve ser centro de desenvolvimento

cognitivo e de competências para a adaptação à mudança. Interessa, de um modo

particular, que se prepare os alunos para saberem relacionar, pensar, isto é, para a

autonomia

Não interessa, apenas, que o aluno adquira conhecimentos culturais, científicos,

tecnológicos, é preciso, também, que tenha a possibilidade de desenvolver a autonomia,

as suas capacidades e a sua criatividade.

Nos dias de hoje, parece existir uma preocupação maior com o processo de

desenvolvimento psicológico do aluno e com a sua formação pessoal e social. A
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formação pessoal e social exige o desenvolvimento de processos e atitudes psicológicas

que são essenciais à aquisição de competências para a vida, que lhe permitam resolver

de um modo flexível e criativo os problemas com que se vão deparando.

Assim, a atividade do docente do ensino superior é complexa, pois tem de

harmonizar o pedagógico, o científico e o social. É preciso fazer coabitar caraterísticas,

como a problematização e o confronto de ideias e rumos, a abstração e o concreto. O

professor tem de desenvolver uma metodologia de ensino que não pode ser pensada em

abstrato, mas adequada ao tipo de conhecimento que se pretende transmitir, ao tipo de

objetivos que se pretende alcançar, ao tipo de competência que se quer que o estudante

desenvolva.

O que se deseja é desenvolver um ensino capaz de formar não apenas

profissionais aptos ao desenvolvimento de uma atividade profissional, mas profissionais

com capacidade de evolução permanente, capazes de se adaptar às mudanças e de

serem, eles mesmos interventores na mudança e construtores do progresso social. A

profissionalidade docente transcende, assim, os conteúdos disciplinares implicando um

tipo de competências relacionadas com a sua comunicação e gestão dos conteúdos de

aprendizagem. Além do mais trata-se de um processo que apresenta um propósito

formativo.

O docente sente que a sua formação inicial tem de ser completada. A formação ao

longo da vida profissional surge como um imperativo, como algo fundamental para,

atualização e para contactos com outros colegas. Torna-se necessário desenvolver uma

formação que corresponda às reais exigências e necessidades da profissão.

Face às mudanças substanciais no que se refere às exigências e expetativas da

sociedade, requer-se um tipo de formação menos vinculada a conteúdos científicos

específicos e especializados e mais flexível, polivalente, focada na capacidade de

adaptação a situações diversas e na resolução de problemas. Deseja-se, ainda, que a

formação permita o desenvolvimento global da pessoa, e que potencie o seu

amadurecimento e a sua capacidade de compromisso social e ético.

A este propósito salienta Zabalza (2004:115) que” Insistimos en que esta

dimension «educadora» de la actividad profesional docente casa mal com un mero

equipamiento científico por parte de los profesores universitários. Se requiere no

solamente que sean Buenos científicos o Buenos gestores, sino Buenos formadores.

Que, junto a sus conocimientos, estén en condiciones de estimular el desarrollo y
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madurez de sus estudiantes, de harcelos personas más cultas y, a su vez, más completas

desde el punto de vista personal y social.

Esta dimensión formadora tiene que ver com una doble via de actuatiòn: una

directamente orientada hacia la formación en su sentido más personal y outra indirecta

sobre la formación a través del tipo de contenidos que se seleccionan y, sobre todo, de la

forma en que se abordan y de las metodologias que se utilizan”.

Verificamos que, de um modo geral, os professores do ensino superior padecem

de uma forte tendência para construir a sua identidade e desenvolver o seu trabalho de

um modo isolado, individual. Predomina, ao nível do trabalho docente universitário,

uma ação individual em detrimento da ação coletiva. Diz Zabalza (2004:119) que “La

cultura institucional de los centros universitários se caracteriza por un fuerte predominio

de lo individual que acaba prevaleciendo en la ordenación de los derechos (los derechos

individuales y/o de grupo acaban prevaleciendo casi siempre sobre las necesidades del

servicio) y en los formatos de intervención (se tiende a trabajar solos bajo el paraguas

protector de la iniciativa personal y la libertad científica)”.

Uma vez que prevalece o trabalho individual sobre o coletivo torna-se difícil

conseguir desenvolver projetos formativos com carácter de globalidade, coerência e

continuidade. Através do diálogo com outros colegas, da troca de ideias e do seu

aprofundamento coletivo podem ser criadas, pelo menos, algumas das condições para

uma docência mais eficaz, mais adequada ao desenvolvimento de um processo de

ensino aprendizagem com mais qualidade. Talvez nessa troca de ideias, nesse encontro

de perspetivas de modos de ser de estar diversos, resulte o entendimento de que o

compromisso profissional, enquanto docentes é o de que os estudantes aprendam, se

desenvolvam de um modo integral, sejam preparados para responderem aos desafios

que a sociedade em constante mudança e evolução vai colocando. Como salienta

Zabalza (2004:123), “ Enseñar no es solo mostrar, explicar, argumentar,etc., los

contenidos. Cuando hablamos de enseñanza nos referimos también al proceso de

aprendizage: enseñar es gestionar el proceso completo de enseñanza-aprendizage que se

desarrolla en un contexto determinado, sobre unos contenidos concretos y com un grupo

de alumnos com características particulares.”

O professor do ensino superior necessita de combinar uma visão académica da

atividade profissional com uma visão da vida profissional real, bem como necessita de

progredir, de procurar que a sua própria carreira profissional não seja plana. A vida

profissional do docente do ensino superior deve estar em evolução permanente. A este
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propósito refere Zabalza (2004:137), que” La carrera professional tiene que ver com la

construcción de la identidadd profesional de los docentes desde que comenzamos el

processo como ayudantes o asistentes universitários hasta que alcanzamos la madurez

profesional. Se trata de un largo itinerário en el que se van mezclando muchos

componentes de diverso tipo, desde las circunstancias personales y familiares hasta las

oportunidades académicas, desde la normativa institucional a los critérios políticos y

financieros de cada momento, desde las particulares condiciones sociales del momento a

la forma en que nos afecte el próprio juego de influencias y reparto de poder que se

produzca en nuestro entorno”:

Para o desenvolvimento da sua carreira profissional o docente necessita de uma

sólida formação, não apenas nos conteúdos científicos próprios da disciplina que

leciona, mas também nos aspetos correspondentes à didática e ao manuseamento das

diversas variáveis que caracterizam a docência.

Quem diariamente tem de lidar com uma grande diversidade de alunos, dentro da

sala de uma universidade, sabe que a tarefa de ensinar não é fácil. O professor necessita

de uma atualização permanente no que se refere às técnicas e às abordagens que podem

ajudar a responder aos problemas dos alunos e, deste modo, contribuir para que todos

possam alcançar sucesso educativo.
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Cap. 2 – Competências docentes no ensino superior

“A pedagogia de excelência que advogamos para o ensino superior será

aquela que não se demite de: (i) questionar os fins desse próprio ensino, antes

de questionar os meios; (ii) questionar as políticas globais, regionais,

nacionais de ensino superior e ciência, antes de questionar o modo como as

comunidades de aprendizagem se organizam em cada instituição, em cada

curso e em cada unidade curricular; (iii) questionar a sociedade e o que ela

espera (e não espera) do ensino superior, antes de avaliar se tal encomenda

está a ser satisfeita ou não.” Esteves, M. (2008).

No ensino superior, a profissão docente está envolvida em mudanças, que

requerem alguma reflexão. Os trabalhos de investigação realizados em Ciências da

Educação privilegiaram, durante muitas décadas, os níveis de ensino básico e

secundário, sendo evidente a falta de análise e reflexão crítica sobre as práticas ao nível

do ensino superior, que permitissem compreender e melhorar as competências dos

respetivos docentes.

Ao longo deste capítulo procuraremos refletir sobre o conceito de competência

tanto na lógica da formação dos estudantes como na da ação dos professores. A

emergência da conceção de competência nos sistemas europeus de formação

profissional e de educação, com consequências ao nível da produção de instrumentos

europeus e nacionais de referência, tem vindo a ser reconhecido como um recurso

importante na construção de um novo modelo de ensino-aprendizagem no ensino

superior.

O processo de Bolonha procurou estabelecer um modelo de ensino e

aprendizagem centrado no desenvolvimento de competências dos estudantes,

estabelecendo uma mudança de paradigma de ensino, onde é notória a preocupação em

se assegurar a empregabilidade dos diplomados do ensino superior.

Tem-se falado e escrito muito sobre a pedagogia do ensino superior. De acordo

com Esteves (2008), falar de pedagogia do ensino superior envolve falar de ciência a

ensinar e aprender, e de ciência sobre o ensinar e o aprender. Para o desenvolvimento de

uma pedagogia com sucesso é fundamental uma formação adequada.

Existem alguns trabalhos recentes sobre as perspetivas de desenvolvimento e

estratégias de formação de docentes no ensino superior, como consequência das novas

exigências neste nível de ensino que, como refere Flores (2006) citando Formosinho,
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Ferreira & Machado (2000: 347), vêm mostrando que se mantém “ausente uma análise e

reflexão crítica” das práticas que aí se desenvolvem e da própria cultura universitária

que tende a não favorecer o trabalho interdisciplinar e cooperativo.

Nos últimos anos, têm-se vindo a debater diferentes aspetos relacionados com o

ensino e, sobretudo, procura-se perceber o que é um ensino de qualidade e como se

poderá obter esse ensino. Um dos aspetos que tem vindo a ser abordado relaciona-se

com a questão das competências docentes. Fala-se, mesmo, na necessidade de formação

do professor do ensino superior baseada em competências. Desde logo, uma das

questões que se coloca diz respeito à necessidade de definir o que sejam competências,

no que se refere ao ensino e que tipo de competências configura o perfil de um professor

do ensino superior.

2.1 – O conceito de competência

Fala-se muito em competências, quer quando se faz referência ao mundo do

trabalho, quer no âmbito do ensino, pelo que se torna necessário precisar o conceito.

Este conceito, no caso da docência, foi objeto de uma diversificação considerável, desde

os anos 50, como se pode constatar nas categorias que Zabalza (2007) elencou e que

referimos adiante.

Do ponto de vista linguístico, a palavra “competência” é definida, no Dicionário

da Língua Portuguesa Contemporânea (2001), como “Conjunto de conhecimentos

teóricos ou práticos que uma pessoa domina, de requisitos que preenche e são

necessários para um dado fim”. Esteves (2009:44) entende que a formação dos

professores têm de se libertar do conceito transmitido pela linguística que entende a

“competência” como uma “potencialidade inata do sujeito que se atualiza na

performance” para se apropriar do conceito usado no âmbito das ciências da educação.

Aqui é possível encontrar várias definições para o conceito de competência.

Na área da educação, o conceito de competência relativamente aos estudantes

começou a ser mais usado na última década do século passado e, devido a ser entendido

de diferentes formas, originou discordâncias entre professores e investigadores da área.
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Na perspetiva de Rué (2007: 71),

«La formación en competencias es un processo que, en consecuencia, exige

contexto, acción y conocimiento a la vez, de forma inseparable y en proporciones

adecuadas a cada una, atendiendo al grado de desarollo pretendido. Se distinguiria por lo

tanto de la formación académica en que los resultados del aprendizage pueden integrar

modalidades de conocimiento más complejas y contextuadas. Assumir dicho enfoque en la

formación conlleva asimismo la necessidad de un desarollo metodológico, de recursos, de

interacciones en la formación, mucho más complejo e intencionalmente explícito».

O desenvolvimento de competências só tem sentido e só se potencia, num marco

de formação de estudantes, se for fundamentada num modelo de ação da atividade de

ensino e aprendizagem.

A definição de um perfil de competências numa proposta de formação é muito

importante. Os referentes adotados, a sua relevância, orientação e forma de os

concretizar afetam as metodologias de ensino e aprendizagem.

O modelo de competências relaciona-se com os contextos de formação, sendo

preciso selecionar competências que devem ser concretizadas a partir do que se sabe

fazer e de como se pretende realizá-las.

Não é fácil, nem simples estabelecer uma relação entre competências e

especificação de resultados. De acordo com Rué (2007: 72)

«(…) tres tipos de razones, por lo menos, avalan esta afirmacion.

La primera está en llegar a definir ele nível exegible de logro de una competencia (…).

Ello enlaza com el segundo tipo de dificultad, establecer com claridad tanto el

propósito como la nocion misma de aprendizage (…).

Esta no es otra que el problema de alcanzar acuerdos compartidos sobre la

evaluación de resultados de aprendizage, a partir de una determinada muestra de

evidencias sobre dichos resultados, lo que es más complejo de lo que comummente se

cree».

A definição de competências e a sua tradução em resultados de aprendizagem

requerem uma estratégia de aproximação entre os professores para definir o nível de

detalhe apropriado em cada caso. Nomeadamente implica a necessidade de:

 Captar o essencial do saber perito numa dada formação;
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 Estabelecer uma lista de competências relacionadas com os atributos mais

importantes e descrever como se integram ou se observam numa atuação

dos alunos;

 Aceitar a natureza mutável e condicional do que se considera como

competência.

O desenvolvimento da formação superior incorporando o modelo de competências

constitui um ponto de partida que, segundo Rué (2007: 84)

«(…) se bien es viable y de interés, es enormemente retador con respecto a lo

comum de las práticas docentes actuales. Por ello, haberá que:

 Ser prudentes en su aplicación;

 Desarrollarlo de modo funcional;

 Introducirlo de modo progresivo;

 Ensayar, observar, valorar y definir;

 Dedicarle recursos y tiempo de aprendizage;

 Estabelecer un procedimiento de ajuste y de actualizaciónde las propuestas».

A formação vai ter cenários mais complexos, ou seja, vai exigir sempre trabalho e

cenários diferentes dos habituais. Requer, ainda, que se preste aos alunos uma

informação mais explícita.

Para enfrentar todos os desafios que são colocados ao professor, este tem de

saber mobilizar, de modo adequado, conhecimentos prévios, selecioná-los e integrá-los

numa dada situação (Roldão, 2003), isto é, tem que desenvolver competências que lhe

permitam enfrentar a realidade e dar resposta às exigências da função docente, pois,

como salienta Perrenoud (2000), o ensino nunca foi uma profissão tranquila.

De acordo com Esteves (2009), os programas de formação de professores

baseados nas competências iniciaram-se na década de sessenta do século XX nos

Estados Unidos da América. Estes programas, de inspiração behaviorista, centravam-se

na “ (…) aquisição de competências, entendidas como comportamentos observáveis que

tivessem uma correlação positiva com o aumento ou a melhoria dos resultados dos

alunos” (Esteves,2009:38).

A seleção de competências a desenvolver era feita com base num conjunto de

comportamentos dos professores que a investigação científica de natureza experimental

demonstrasse estarem positivamente correlacionados com a aprendizagem dos alunos.



Parte I – Enquadramento Teórico, Conceptual e Normativo do Estudo

Página
46

Para Esteves (2009), uma das questões a considerar é a de entender a diferença

entre a utilização do uso da palavra no singular (a competência) e no plural (as

competências). Quando usado no singular remete para uma característica geral, para

uma qualidade de um profissional, enquanto a sua utilização no plural, remete para

características particulares, patenteadas na prática e que podem ser observadas e

descritas sem necessidade de atribuir-lhes um valor.

Ainda de acordo com Esteves (2009:43), a profissão docente integra-se no grupo

das profissões complexas, designação atribuída por Le Boterf (1997) que define estas

profissões “ (…) como aquelas em que os profissionais devem enfrentar o desconhecido

e a mudança permanente.” O autor identifica seis competências genéricas: saber agir

com pertinência; saber mobilizar num dado contexto; saber combinar; saber transpor;

saber aprender e saber aprender a aprender; saber empenhar-se. Na identificação destas

competências associa-se o conhecimento, a ação e o contexto da ação. Esteves

(2009:44) salienta a última das competências listadas “Saber empenhar-se” que “ (…)

remete para um domínio social ou sócio afetivo, onde a motivação, o interesse, a

vontade do profissional, avultam.”

A mesma autora afirma, ainda, a importância de se salientar que a competência

não diz respeito apenas a recursos cognitivos, mas a outros recursos de várias origens,

que podem incluir disposições inatas e que são mobilizados numa lógica de sequência

didática e não por mera adição. Pode-se dizer que uma competência possibilita

mobilizar conhecimentos para resolver uma determinada situação. Surge aqui o termo

mobilizar. A competência não pode ser entendida como o uso estático de regras

aprendidas, mas surge como uma capacidade fazer uso de diversos recursos, de um

modo criativo e inovador, no momento certo e de modo adequado.

Perrenoud (2000:15) define competência como “ (…) a capacidade de mobilizar

diversos recursos cognitivos para enfrentar um tipo de situações”. Segundo Perrenoud

(2000), a definição que defende incide em quatro aspetos: as competências não são elas

mesmas saberes, savoir faire ou atitudes, mas mobilizam, integram e orquestram esses

recursos; essa mobilização só é pertinente em situação, sendo cada situação única,

mesmo que se possa tratá-la em analogia com outras, já encontradas; o exercício da

competência passa por operações mentais complexas, subentendidas por esquemas de

pensamento, que permitem determinar (mais ou menos consciente e rapidamente) e

realizar (de modo mais ou menos eficaz) uma ação relativamente adaptada à situação; as

competências profissionais constroem-se, em formação.
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Para Perrenoud (2000:26), os professores não têm, assim, apenas saberes, mas

também competências profissionais que vão para além das matérias que lecionam. Este

autor destaca como essenciais, as seguintes famílias de competências: organizar e

estimular situações de aprendizagem; gerar a progressão das aprendizagens; conceber e

fazer com que os dispositivos de diferenciação evoluam; envolver os alunos em suas

aprendizagens e no trabalho; trabalhar em equipa; participar da gestão da escola;

informar e envolver os pais; utilizar as novas tecnologias; enfrentar os deveres e os

dilemas éticos da profissão; gerar sua própria formação contínua.

Este conjunto de famílias de competências ou competências globais (Perrenoud,

2000: 14) que o autor concretizou em competências mais específicas são, na sua

perspetiva, as competências “ (…) julgadas prioritárias por serem coerentes com o novo

papel dos professores, com a evolução da formação contínua, com as reformas da

formação inicial, com as ambições das políticas educativas.” Existe, por parte do autor a

intenção de chamar a atenção para as múltiplas dimensões da atuação do professor,

salientando a necessidade do trabalho em grupo e a responsabilidade do professor na

gestão do seu próprio percurso de formação e de o adaptar às necessidades sentidas no

seu quotidiano.

Estrela (2002:36) entende competência como o “ (…) conjunto de

conhecimentos, saber-fazer e atitudes a desenvolver no professor em situação de

ensino”.

Jonnaert (2002), citado por Esteves (2009), afirma que a competência se refere,

no mínimo, a um conjunto de recursos que o sujeito pode mobilizar para tratar uma

situação com sucesso.

Boterf (2003: 17) referindo-se às competências salienta que «O diferencial de

competitividade (…) a capacidade de inovação (…) reside no investimento nos recursos

raros que são as competências».

Ter competência significa saber operar, agir face a uma situação normal, mas

também face ao imprevisto. A este propósito refere Boterf (2003: 38) que «O

profissional deve não somente saber executar o que é prescrito, mas deve saber ir além

do prescrito. Se a competência se revela mais no saber agir do que no “saber-fazer” é

porque ela existe verdadeiramente quando sabe encarar o acontecimento, o imprevisto.

Em última análise, não é necessário ser competente para executar o que é prescrito, para

aplicar o que é conhecido. O “saber-fazer” referente à execução não é senão o grau mais

elementar da competência. Diante dos imprevistos e das contingências, diante da
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complexidade dos sistemas e das lógicas de ação, o profissional sabe tomar iniciativas e

decisões, negociar e arbitrar, fazer escolhas, assumir riscos, reagir a contingências, a

“panes” ou a avarias, inovar no dia-a-dia e assumir responsabilidades. O saber agir não

consiste somente em saber tratar os incidentes, mas, igualmente em saber antecipá-los».

A competência compreende conhecimentos, aptidões, atitudes, a capacidade não

somente de fazer, mas de compreender, de coordenar atos que são interdependentes.

Essa é a perspetiva de Boterf (2003: 46) quando refere que a competência envolve o

«(…) saber coordenar operações, e não somente aplicá-las isoladamente». A

competência requer a apreensão de um contínuo que dá sentido à sucessão dos atos.

Quando procuramos transpor o conceito de competência para o ensino,

nomeadamente para o ensino superior, verificamos que envolve, não apenas a dimensão

do conhecimento, mas também saber como se servir desse conhecimento aplicando-o na

vida real, na prática quotidiana, na resolução dos problemas que vão surgindo. Podemos

dizer que envolve “saber mobilizar” recursos, saberes na realização de atividades.

(Boterf, 2003).

O profissional não se pode limitar a executar as tarefas de um modo único,

idêntico, repetitivo; tem de ser capaz de transpor, o que implica a capacidade de

aprender, de adaptar, de agir em contextos distintos. Tudo isto implica a capacidade de

análise dos seus próprios procedimentos.

O profissional, e no nosso caso específico do ensino superior, tem de ser capaz de

tornar a sua prática profissional numa oportunidade para criar saber, para construir a sua

aprendizagem e a sua autorrealização e contribuir para a aprendizagem e realização dos

seus alunos. Igualmente importante é que o profissional se envolva em tudo o que

desenvolve e se envolva com os seus alunos, criando empatia.

Um profissional competente é aquele que é capaz de administrar uma situação

profissional complexa, mobilizando e combinando recursos, quer pessoais, quer do

meio. Ele deve saber mobilizar, de um modo adequado, saberes, saber-fazer, aptidões,

qualidades pessoais e experiências, selecionando os recursos, combinando-os atendendo

aos objetivos a alcançar (Boterf, 2003). É importante que sinta confiança na sua

capacidade para utilizá-los de um modo eficaz. Uma autoimagem positiva e evolutiva

constitui um pré-requisito para o desenvolvimento das competências (Boterf, 2003).

A operacionalização das competências depende do querer agir, não podendo, nem

devendo ser separada da motivação, encontrando-se ligada a uma “situação

significativa”. Segundo Boterf (2003: 155), o sujeito «(…) mobiliza as suas
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competências em função de um projeto que comporta para ele uma significação, ao qual

ele dá sentido».

Refere Zabalza (2007) que ao falar de competências docentes está a fazer-se

referência a uma denominação que pode salientar diferentes aspetos ou condições dos

profissionais. Diz Zabalza (2007:10-11) que se pode falar de cinco categorias de

competências:

1. Competências enquanto conjunto de conhecimentos e habilidades

cognitivas que os profissionais devem possuir.

2. Competências como conjunto de atuações práticas que os docentes são

capazes de realizar, de um modo efetivo. Não basta “saber sobre” ou “saber como”, é

necessário saber operar na prática.

3. Competências como exercício eficaz de uma função. A eficácia

estabelece-se com base no resultado das operações realizadas pelo profissional, as

mudanças alcançadas com a sua atuação.

4. Competências como conjunto de atitudes, formas de atuação,

sensibilidades, valores, etc, que caracterizarão a atuação de um profissional, quer no

geral, quer quando atua num contexto determinado.

5. Competências como conjunto de experiências pelas quais o professor tem

de passar, por regra relacionadas com algum outro tipo de competências.

Estas variantes de competência não se excluem entre si. Como salienta Zabalza

(2007:11) “Com frequência constituem estruturas complexas e interativas de elementos

que se condicionam mutuamente. A competência aparece, em qualquer caso, como uma

zona de intersecção em que atuam quer os conhecimentos quer as habilidades no

desenvolvimento de ações bem fundamentadas e eficazes”.

O simples facto de desenvolver uma tarefa não implica, por si só, que a pessoa

tenha competências. A competência implica o reconhecimento da ação necessária à

resolução de uma situação problemática e o saber executá-la. A capacidade de atuação

não surge de um modo espontâneo, nem resulta apenas da experiência adquirida ao

longo dos anos; requer, ainda, conhecimentos especializados.

A opção pelo desenvolvimento curricular a partir de competências é, na perspetiva

de Rué (2007:55), «(…) una decisión estratégica, la de configurar la formación en

función del estudiante». Ao nível da formação superior a opção pelas competências,

enquanto padrão sustentável do desenvolvimento da formação dos estudantes apresenta-
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se lógica se, como salienta Rué (2007:55), «(…) partimos de que el nuevo edifício

conceptual de la formación se erige precisamente sobre la persona del estudiante, es

decir, sobre su potencial de desarrollo personal, científico y profesional.».

O termo competências aparece normalmente associado a hábitos, tarefas e rotinas.

A razão desta associação, segundo Rué (2007:61):

«(…) es que los enfoques originários sobre competencias enfatizaban

fundamentalmente aspectos de carácter conductista, es decir, aquellas pautas o

habilidades que se hallaban implicadas en el desempeño efectivo de una actividad. Es

importante recordar que el discurso de las competencias entendidas como hábitos o pautas

(skills) emerge de los enfoques conductistas sobre el adiestramiento laboral (training).(…)

No obstante, el discurso sobre las competencias ha ido ganando en diversidad, en

profundidad y en alcance».

Foi-se desenvolvendo uma conceção alargada de competência que remete para

alguém que sabe, que é capaz, que tem capacidade para enfrentar uma situação, que

possui um certo grau de domínio, de habilidades, de recursos (Rué, 2007).

A competência pode ser entendida como uma forma de saber pessoal complexa

que todo o sujeito desenvolve num determinado contexto de formação, integrando,

simultaneamente, o saber (conceptual), o saber fazer (saber técnico e procedimental) e o

conhecimento contextual onde intervêm as relações interpessoais, o emocional, os

valores, etc.

Cada competência baseia-se numa combinação de aptidões cognitivas de diferente

ordem que se interrelacionam para a realização de uma ação.

2.2 – Competências docentes e qualidade do ensino

A qualidade da docência no ensino superior tem como fim último a eficácia da

aprendizagem.

Ao longo dos tempos, têm sido realizadas diversas investigações sobre as

caraterísticas básicas de uma docência de qualidade, procurando apresentar as

dimensões configuradoras de um ensino de excelência. No entanto, não existe uma

definição clara do conceito de “qualidade docente”.
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Kane, Sandretto y Heath (in Navarro, 2007), apresentam um modelo que integra

cinco dimensões básicas da excelência docente no ensino universitário que se

relacionam com o elemento de reflexão sobre a prática:

 Conhecimento sobre a matéria: professor universitário necessita de ter

conhecimento da matéria que vai lecionar o que implica para ele ser capaz de

uma permanente atualização.

 Habilidades ou destrezas pedagógicas: as habilidades ou destrezas pedagógicas

são as estratégias usadas no processo de ensino.

 Relações interpessoais: incluem respeito pelo aluno; compreensão pelas suas

necessidades; mostrar empatia e humanidade.

 Relação docência-investigação: a investigação é uma tarefa essencial da sua

actividade profissional.

 Características de personalidade: entre as características de personalidade do

docente, destacam-se especialmente, o entusiasmo pela docência, o sentido de

humor.

A reflexão sobre a prática é um elemento integrador das dimensões básicas da

docência de excelência. Deve ser uma reflexão intencional e sistemática sobre o ensino,

de modo a poder constituir um mecanismo essencial para promover a mudança e o

desenvolvimento profissional dos professores.

Modelo de dimensões básicas do Ensino Universitário

Fonte: Navarro, 2007:24

6. REFLEXIÓN
SOBRE LA PRÁTICA

1. Conocimiento
sobre la matéria

5. Características de
personalidad

4. relación
docência-

investigación

3. Relaciones
interpersonales

2. Habilidades o
destrezas

pedagógicas
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A reflexão pode girar em torno de elementos muito diversos e em diferentes

momentos em relação com a ação didática: antes, durante e depois da mesma.

O professor deve começar por refletir sobre as suas crenças, valores, pontos

fracos, conhecimentos, etc. Esta reflexão é importante para um autoconhecimento e para

a tomada de decisões relativas à posterior atuação do docente.

Enquanto ensina, o professor deve refletir sobre os múltiplos dados que recolhe na

aula e a partir deles, pode recolher elementos fundamentais que contribuam para

modificar a sua atuação didática.

Relativamente aos tipos de reflexão sobre a prática docente, Smith (1995: 45 in

Navarro, 2007) assinala: reflexão técnica, ou seja, centrada nas aptidões didáticas;

reflexão descritiva centrada na análise da atuação profissional; reflexão dialógica, ou

seja, explorar em pensamento modos alternativos de resolver problemas numa

determinada situação profissional; reflexão crítica, o que implica prestar atenção aos

efeitos que as próprias ações podem ter sobre os outros.

O objetivo último da reflexão é o de permitir transformar e melhorar as estratégias

didáticas que os professores usam enquanto ensinam (McAlpine y Weston, in Navarro,

2007).

A experiência profissional do docente é um elemento importante e pode permitir-

lhe adquirir e melhorar destrezas, desde que ele seja capaz de refletir. No modelo de

McAlpine e Weston (in Navarro, 2007), a reflexão dos professores baseia-se na sua

própria experiência docente e na sua capacidade pessoal para auto regular a sua conduta

em função dos objetivos pretendidos.

Segundo os referidos autores, o professor do ensino superior que recorre à

reflexão desenvolve determinadas características que são apresentadas no quadro

seguinte:

Los profesores Reflexivos…

 Conceden valor a la docencia y al hecho de ser buenos profesores, se sienten

motivados y centran la reflexión en lo que van aprendiendo a través de sus

experiencias cuando enseñan a los alumnos.

 Reconocen que es preciso renovar y actualizar su conocimiento sobre la asignatura
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y sobre la enseñanza, además de sentirse motivados para desarrollar dicho

conocimiento mediante la reflexión.

 Además de la implicación cognitiva necesaria en el acto de reflexionar, aceptan

retos, asumen las posibles consecuencias de sus acciones y ensiñan a través de

métodos diversos.

 Se sientem motivados cuando existe un número, aunque sea mínimo, de obstáculos

percibidos.

 Tienen la oportunidad de enseñar com relativa frecuencia.

 Poseen un conocimiento básico sobre la enseñanza, que se va desarrollando com la

prática (por ello a los profesores principiantes les resulta más difícil reflexionar).

Características dos professores universitários que utilizam a reflexão para melhorar o

seu ensino

Fonte: Navarro, 2007: 31

A reflexão é importante, mas surgem fatores que podem tornar difícil a reflexão

sobre a prática docente, desde logo, a incapacidade de alguns docentes para se

implicarem num processo reflexivo sobre o ensino.

Há professores que não se envolvem no processo de reflexão sobre a sua prática

docente por medo de descobrirem aspetos suscetíveis de serem melhorados e que até

nem desejariam mudar.

Outros professores fazem o exercício da reflexão, mas não melhoram, por falta de

experiência, pelo medo de terem de ultrapassar obstáculos, por serem incapazes de pôr

em prática decisões que tomam, devido a apresentarem determinadas características de

personalidade.

Mudar o ensino sem mudar as crenças em que ele se baseia é algo complexo, pois

como referem Brown y Cooney (1982, in Navarro, 2007) as crenças são predisposições

para a ação, especificas do contexto e determinantes essenciais da conduta. Rokeach

(1968:113 in Navarro, 2007: 34), por sua vez entende as crenças como «cualquier

proposición, consciente o inconsciente, que se infiere a partir de lo que una persona dice

o hace, susceptible de ser precedida por la expresión creo que…»

Conhecer as crenças pedagógicas dos professores é uma tarefa complexa. Como

salienta Navarro (2007: 62), «Parece (…) una tarea compleja determinar el mejor modo

de conecer las creencias de los profesores, al menor de una forma exacta»
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É necessário ter em consideração que no ensino, nomeadamente no ensino

superior, confluem crenças, conceções, sentimentos e condutas, não apenas dos

professores, como também dos alunos. Assim, a qualidade do ensino e da aprendizagem

é influenciada pelas crenças dos diferentes atores.

Um dos papéis da formação pode ser (e segundo muitos especialistas, deve ser) o

de fazer emergir e explicitar crenças pedagógicas de que por vezes os sujeitos nem têm

consciência, e trabalhar sobre elas ou no sentido da sua fundamentação, ou no sentido

da sua crítica e ultrapassagem.

O projeto “Maricomp – Maritime Lecturers´ competencies” realizado entre

Outubro de 2006 a Setembro de 2008, como parte de um projeto europeu financiado

pelo programa Leonardo da Vinci, teve como objetivo geral, melhorar as competências

dos docentes nas instituições de ensino marítimo (MET) e consequentemente melhorar

as competências dos diplomados do transporte marítimo. Participaram no projeto seis

instituições de ensino marítimo de seis países europeus: Dinamarca, Holanda, Irlanda,

Noruega, Estónia e Roménia.

As conclusões do projeto são claras no que diz respeito às competências

pedagógicas dos professores e à sua formação, como refere a coordenadora do projeto,

Mette Hundahl, (2008):

“The lecturers seem to be well educated professionally and academically except for

their pedagogical educations, 70% holds a professional maritime diploma and 46%

have a university degree but more than half of all the maritime lecturers have no or only

very short educational or instructor courses and only 12% of the lecturers have

educational/pedagogical studies at master level or higher. … It may improve the quality

of teaching if lecturers were better educated in educational and pedagogical subjects. It

is recommended that learning systems emphasis the competence development of lectures

in the field of education and instruction. Since lecturers with no

educational/pedagogical educations/courses use more traditional and less different

teaching methods, it is strongly recommended to give all lecturers courses and training

in pedagogy and education.”

O processo de Bolonha exige mais dos docentes, começando a ser mais notória a

preocupação com as competências pedagógicas no ensino superior. Competências

docentes e competências discentes passaram a estar no centro das preocupações

relativas ao ensino superior e à elevação da sua qualidade.
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2.3 – Desenvolvimento das competências do docente

Têm vindo a ser debatidas diferentes questões relacionadas com o

desenvolvimento de competências do professor do ensino superior nomeadamente com

o saber que constitui a profissionalidade docente. Segundo Leite e Ramos, (2010, in

Leite (org.), 2010:30) “ (…) o debate acerca do saber que constitui a base da

profissionalidade docente universitária vem sendo desenvolvido no sentido de superar a

ideia pré-concebida de que para ensinar basta conhecer o conteúdo da área curricular a

que o docente se encontra vinculado, ter talento, ter bom senso, seguir a intuição, ter

experiência e ter cultura (…)”.

A competência de um docente compreende, diferentes aspetos, como a sua

capacidade de resolver de modo rápido e adequadamente os problemas concretos mais

ou menos complexos que sobrevêm no exercício da atividade docente.

Cunha (1998, 2003 2004,2005, 2006, 2007, 2009) desenvolveu diferentes estudos

sobre a profissionalidade docente, a formação docente, as práticas pedagógicas no

ensino superior e a inovação pedagógica. Esses estudos permitiram-lhe perceber a forma

como o professor pode construir a sua profissionalidade. Percebe-se a importância que

tem a prática do professor que deve ser valorizada como um espaço de construção de

saberes do docente e de aprendizagem dos alunos. Por outro lado, é importante valorizar

a teoria como fundamento da pesquisa e da reflexão. Refere Cunha (2007:16) “ A

relação da teoria com a prática é sempre mediada pela cultura, e essa condição precisa

ser percebida pelo professor.” Acrescenta a autora que “ A compreensão de cultura

extrapola a ideia de costumes e tradições e incorpora os mecanismos de controle, como

planos, regras e instruções que regem a conduta que, de alguma forma, desenha a

prática educativa como campo de lutas, concorrências e espaços de poder, tal como nos

ensinou Bourdieu (1985) e Bernstein (1988)”.

Ainda a propósito da construção da profissionalidade, refere a mesma autora

(Cunha, 2007: 16) que “(…)   a ação de ensino não pode- se isolar do espaço/tempo

onde se realiza, pois está ligada de maneira intensa a determinações que gravitam em

torno dela. Ele (professor) não mais representa o tradicional transmissor de informações

e conhecimentos – ação quase impensável, em virtude da revolução tecnológica mas

assume uma nova profissionalidade de caráter interpretativo, sendo uma ponte entre o

conhecimento sistematizado, os saberes da prática social e a cultura onde acontece o ato

educativo, incluindo as estruturas sociocognitivas do aluno”.
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Tudo isto requer que se dê atenção a aspetos importantes como a formação

profissional que poderão contribuir para o desenvolvimento dos diferentes saberes do

professor.

Categorização dos saberes docentes

Tardif, Lessard &

Lahaye (1991)

Pimenta (1999) Gauthier et al. (1998) Saviani (1996)

1. Saberes da

formação

profissional

2. Saberes das

disciplinas

3. Saberes

curriculares

4. Saberes da

experiência

1. Saberes da

experiência

2. Saberes do

conhecimento

3. Saberes

pedagógicos

1. Saberes

disciplinares

2. Saberes curriculares

3. Saberes das

Ciências da

Educação

4. Saberes da tradição

pedagógica

5. Saberes

experienciais

6. Saberes da ação

pedagógica

1. Saber atitudinal

2. Saber critico-

contextual

3. Saber específico

4. Saber

pedagógico

5. Saber didático-

curricular

Fonte: Cunha (2007)

A complexidade e diversidade da sociedade atual exige, dos professores, uma

maior preparação profissional e uma maior autonomia para enfrentarem os mais

diversos problemas e situações com que se deparam no dia-a-dia, não podendo, por isso,

limitar-se a seguir instruções recebidas previamente.

Importa perceber, não apenas qual é a função ou funções do professor

universitário, mas também a natureza dessa ou dessas funções. A universidade do século

XXI, não comporta um professor tradicional, caracterizado, entre outros aspetos, por ser

um mero transmissor de conhecimentos, por dar relevo aos conteúdos, à memorização

por parte dos alunos.

O professor não pode nem deve ser visto como um mero transmissor de

conhecimentos, de informação, assumindo, hoje, uma nova profissionalidade. De acordo

com Donato (2007, in Cunha (org., 2007:128) o professor universitário tem uma “ (…)

profissão de base: é esse título que confere legitimidade às suas práticas. Mas
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desempenhar o papel docente envolve problemas distintos daqueles que a sua titulação

de base o capacitou a resolver. Assim, estar diante dos alunos implica, além de

conhecimento específico, a transposição didática desse conteúdo, a organização de

atividades que facilitem a compreensão, a fixação e a transferência dos conhecimentos

em contextos diferentes, a coordenação de grupos, o aproveitamento de aportes de

distintas fontes; a vinculação entre teoria e prática e a avaliação, não somente dos

resultados, mas do processo de aprendizagem.”.

Para Roldão (2003:24), a competência não exclui, mas exige, a apropriação sólida

e ampla de conteúdos, organizados numa síntese integradora, apropriada pelo sujeito, de

modo a permitir-lhe “convocar” esse conhecimento atendendo às diferentes situações e

contextos. A competência implica a capacidade de adequar os saberes a cada situação,

daí que eles tenham de ser firmados, integrados e detentores de mobilidade.

O professor não pode ser encarado como um mero técnico especialista que aplica

o conhecimento científico às situações da instituição educativa e da sala de aula. A

formação de um estudante é complexa, envolvendo objetivos profissionalizantes, e o

seu desenvolvimento pessoal.

Segundo Libâneo (2004), a competência profissional de professores abrange o uso

de conhecimentos e capacidades para fazer um trabalho, para lidar com uma situação ou

resolver um problema. A competência encontra-se relacionada com um modo adequado

de pôr em ação conhecimentos.

O professor precisa, também, de desenvolver competências específicas

relacionadas com a estruturação das tarefas académica, como a preparação da aula,

gestão da aula e avaliação do rendimento do estudante; a gestão das relações, as regras

na sala, o clima na aula, a atuação face aos problemas disciplinares e a ética da atuação

pedagógica; deve, ainda desenvolver competências relacionadas com o sentido das

particularidades e diversidades de alunos, compreensão dos seus problemas, valorização

das histórias de vida; o reconhecimento do aluno como pessoa, e deve ter em

consideração os processos particulares de aprendizagem de cada um. Ele precisa de ter

competência para incentivar os alunos, para os mobilizar e suscitar neles o desejo de

aprender.

Uma outra competência do docente é a capacidade de regular as suas ações em

função das situações com que se vai deparando.

Quando se fala na competência docente dos professores do ensino superior, por

regra, são referidas qualidades genéricas e abstratas como paciência, criatividade,
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liderança, ética, intuição, flexibilidade, responsabilidade, perseverança, empatia, entre

outras qualidades. Poucas vezes são apontadas competências específicas do trabalho

quotidiano a desenvolver em contexto de sala com os estudantes, como elaborar um

projeto, trabalhar em equipa. A responsabilidade dos professores, e a finalidade das

instituições de ensino superior abarcam o ensino, a investigação, a participação, a crítica

social, a cidadania, a dimensão cultural e a intervenção na comunidade.

O professor, na sua atividade profissional deve ajudar o aluno a desenvolver certas

competências mas, para isso ele precisa de desenvolver as suas competências, ou seja

precisa de desenvolver a capacidade de resolver as situações problemáticas que

sobrevêm no exercício profissional. As competências implicam a mobilização de

saberes, ou seja, implicam a capacidade de recorrer ao que se sabe, incluindo as

experiências pessoais.

O ensino superior, é o lugar onde os professores apoiam os estudantes na

aquisição de diversos conhecimentos e contribuem para a sua formação enquanto pessoa

isto é, apoiam os estudantes a desenvolverem certas competências que vão desde as

básicas tais como a capacidade de se expressarem diversas linguagens, a capacidade de

argumentar, de compreender os fenómenos físicos naturais e sociais, a enfrentar

situações problemas, a intervir na sociedade até às competências profissionais

decorrentes da profissão escolhida.

Os saberes e competências pedagógicas são elementos essenciais na capacitação

própria e específica do professor. Numa sala de aula, o professor é desafiado a

movimentar saberes e competências de gestão e de transformação do conteúdo para ir

ao encontro das necessidades, capacidades. Ao longo dos próximos pontos aborda-se

um conjunto de competências que devem ser desenvolvidas pelo docente e que

integraram o nosso campo de estudo empírico.

2.3.1 Motivação dos estudantes

A motivação no contexto académico tem vindo a ser estudada e considerada

fundamental no nível e na qualidade da aprendizagem e do desempenho dos estudantes.
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A problemática da motivação relacionado com a aprendizagem encontra-se

sempre em evidência nos ambientes escolares, tendo um papel importante nos

resultados que os professores e alunos ambicionam.

Faz-se, frequentemente, referência, em todos os níveis de ensino, à motivação e ao

interesse dos alunos, pelo que importa diferenciar interesse de motivação. As coisas que

interessam, e prendem a atenção de uma pessoa, podem ser várias, mas pode suceder

que nenhuma delas possua a força suficiente para conduzir à ação, por faltar um motivo

determinante da vontade. Enquanto o interesse mantém a atenção, no sentido de um

valor que se deseja, o motivo implica energia suficiente, para vencer as resistências que

dificultam a execução do ato.

Na perspetiva de Bzuneck (2000: 10) “ (…) toda a pessoa dispõe de certos

recursos pessoais, que são tempo, energia, talentos, conhecimentos e habilidades, que

poderão ser investidos numa certa atividade”. Afirma, ainda, que (Bzuneck, 2000: 10) “

(…) na vida humana existe uma infinidade de áreas diferentes e o assunto da motivação

deve contemplar as suas especificidades”.

No contexto específico da sala de aula, as atividades que o aluno tem de executar

e para as quais deve estar motivado, apresentam caraterísticas particulares que as

diferenciam de outras atividades humanas igualmente dependentes da motivação, como

o desporto, o lazer, ou o trabalho profissional (Bzuneck, 2000).

Frequentemente, o professor prepara uma atividade que considerou importante,

interessante e que chamaria a atenção dos alunos, e os levaria a investigar, a procurar

mais informações, no entanto, ao executá-la, não conseguiu o envolvimento desejado,

por parte dos alunos. Nem sempre estes parecem perceber o valor dos trabalhos

desenvolvidos na universidade, pois não conseguem compreender a relação existente

entre o que se procura ensinar na universidade e o seu contributo para a sua vida pessoal

e para o desenvolvimento de um futuro trabalho profissional, pelo que não se envolvam

nas atividades propostas.

Como referem Boruchovitch & Bzuneck (2004: 13), “ (…) a motivação tornou-se

num problema de ponta na educação, pela simples constatação de que, em paridade de

outras condições, a sua ausência representa queda de investimento pessoal de qualidade

nas tarefas de aprendizagem”.

Os estudantes que apresentam uma maior motivação intrínseca tendem a

perseverar quando enfrentam problemas difíceis e tendem a aprender com os seus erros.
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Assim, a motivação deve receber especial atenção por parte dos professores, pois

confere energia para a aprendizagem e pode ser influenciada pelo próprio docente, pelas

suas ações. Motivar os alunos implica levá-los a usar os seus recursos interiores, o seu

sentido de competência, de autoestima, de autonomia e de autorrealização. A motivação

intrínseca proporciona a sensibilidade para a participação na tarefa não sendo

necessárias pressões externas ou internas.

O professor tem sempre um papel decisivo na motivação dos alunos. Desde logo

deve o professor promover na sala de aula um adequado ambiente relacional

transmitindo ao aluno um sentimento de pertença, onde se sinta integrado e veja

legitimadas as suas dúvidas, os seus pedidos de ajuda e as suas ideias. Existem

diferentes d formas de promover a motivação, mas a mais relevante é que o próprio

professor surja como uma pessoa motivada.

O professor do ensino superior deve ser capaz de envolver os alunos nos desafios

e nas exigências da sociedade, levando a realidade para a sala de aula. Ele deve ser

capaz de estimular os estudantes, de negociar com eles, bem como deve ser capaz de

criar as condições que permitam aos alunos adquirir autonomia intelectual, sociomoral,

(Esteves 2010, in Leite (org.), 2010:96) “ (…) tornando-se, assim, capazes de utilizar e

de recriar os instrumentos, as informações e os procedimentos que lhes permitam pensar

o mundo que os rodeia e agir aí de forma informada e eticamente congruente com as

exigências e os valores próprios de uma sociedade democrática que é, simultaneamente,

uma sociedade do conhecimento”.

Como refere Zabalza (2004: 112), “ (…) não é suficiente dominar os conteúdos

nem ser um reconhecido pesquisador na área. A profissionalização docente refere-se aos

alunos e ao modo como podemos agir para que aprendam, de fato, o que pretendemos

ensinar-lhes”.

De modo a conseguir a motivação dos alunos na sala de aula o professor tem de

perceber a formas de pensar e de aprendizagem dos alunos para poder desenvolver

estratégias de aprendizagem que tenham por base realidade da sala de aula.

Quando o professor é capaz de motivar os seus alunos a aplicar os seus esquemas

cognitivos, estes sentem-se motivados a refletir sobre as suas perceções e são capazes de

evoluir ao nível do conhecimento, da sua forma de pensar e de perceber a realidade.
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2.3.2 Comunicação

A situação comunicacional principal numa sala de aula é aquela que se

desenvolve entre professor e alunos, ainda que os novos meios tecnológicos

possibilitam o aumento crescente de outras interações.

Observa-se que, frequentemente, nas salas de aula das instituições de ensino

superior prevalece uma linguagem monológica, ignorando-se a interação verbal,

dificultando-se, assim, a comunicação. Em muitas instituições de ensino, ainda existe a

tendência para a aula expositiva, baseada no monólogo do professor e com pouca

participação do aluno.

Em termos de ensino é importante que se estabeleça a comunicação entre o

professor e os alunos. Aquele comunica a informação sobre um determinado assunto e

os alunos comunicam as suas dúvidas e dificuldades, assim, alunos e professores

tornam-se, simultaneamente, emissores e recetores. A comunicação a desenvolver pelo

professor deve ser assertiva, clara, simples, precisa, concisa, enfática. O professor deve

colocar questões para obter a participação dos alunos e verificar a existência de

progresso por parte destes. Por sua vez o aluno deve possuir voz ativa e poder expor

suas ideias e interpretações durante a sessão. O professor deve instigar a troca de ideias,

competindo-lhe, ainda, dirigir a discussão, de modo a serem obtidas conclusões do

grupo.

O professor deve estar ciente da importância de um método de ensino pautado no

diálogo. Este poderá contribuir para a construção e reconstrução do conhecimento.

A comunicação entre professores e alunos pode desenvolver-se com recurso às

tecnologias. Por exemplo, no e-learning a comunicação pode ser alcançada através dos

diferentes elementos da matriz dos média, por duas vias diversas: assíncrona ou

síncrona. As tecnologias de comunicação síncrona apresentam como principal

característica o possibilitarem a comunicação em tempo real entre dois ou mais

intervenientes, ao contrário das comunicações assíncronas. Na comunicação assíncrona,

a conexão entre os participantes é indireta e as comunicações são recebidas algum

tempo depois de enviadas. No domínio assíncrono, os sistemas de "correio eletrónico"

têm-se tornado populares e existem muitos modelos de atividades que os docentes

podem desenvolver com os estudantes, usando o correio eletrónico. Um ambiente de

colaboração eficaz deve incorporar estes dois tipos de comunicação.
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Na perspetiva de Zabalza, (2002), a Declaração de Bolonha suscitou reformas nas

instituições do ensino superior quer a nível organizativo quer estrutural. Tais reformas

tiveram implicações no processo de ensino, aprendizagem e avaliação, ao enfatizarem a

tutoria universitária, uma vez que abrangem a personalização desses processos e

impelem para uma aprendizagem autónoma e cooperativa por parte dos estudantes. O

professor torna-se num guia orientador do processo de aprendizagem e um facilitador da

aquisição e desenvolvimento, por parte dos estudantes, de competências básicas e

profissionais , fomentando a sua autonomia, pensamento crítico e a reflexão sobre o seu

próprio processo de aprendizagem.

De acordo com Esteves (2010, in Leite (org.), 2010:55) a ação tutorial do

professor universitário define-se “ (…) pela orientação individualizada, pela facilitação

do acesso ao conhecimento disponível, pela avaliação formativa que necessariamente

acompanha e suporta uma e outra, e não pela simples comunicação do conhecimento já

existente”. Esta mesma autora explicita o conceito de orientação ao defini-lo “ (…)

como a atividade profissional de ajuda a pessoas, ao longo da vida, que se desenvolve

de forma sistemática e teoricamente fundamentada. Esta atividade entende-se como a

soma total de experiências planeadas, oferecidas aos estudantes, visando a obtenção do

seu desenvolvimento máximo”. Anda segundo a mesma autora é fundamental que não

se confunda informação com orientação, uma vez que esta pressupõe participação ativa

dos estudantes, que estes se envolvam na análise critica e na tomada de decisões.

Através da ação tutorial o professor procura “ (…) mudar a relação do estudante

com o conhecimento: de um conhecimento que tradicionalmente lhe era apresentado,

comunicado, pronto a ser produzido, a um conhecimento que é reconstruido por ele, a

partir de informação válida que lhe cabe pesquisar e gerir” (Esteves, 2010, in Leite

(org.), 2010:55).

A tutoria pode ser utilizada para efetivar a interação pedagógica, e é de grande

importância na avaliação do sistema de ensino a distância. Os tutores comunicam com

os alunos por meio de encontros programados durante o planeamento do curso. O

contato deve ser realizado com frequência, de forma rápida e eficaz, de modo a poder-se

alcançar eficiência a nível das orientações.

A tutoria desempenha um papel de relevo na orientação, direção e

supervisionamento do ensino-aprendizagem. Ao estabelecer o contato com o aluno, o

tutor complementa a sua tarefa docente transmitida através do material didático, dos

grupos de discussão, listas, correio-electrónico, chats e de outros mecanismos de
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comunicação. Assim, pode-se traçar um perfil completo do aluno, através do trabalho

que ele desenvolve, do seu interesse pelo curso e da aplicação do conhecimento

Antes de terminarmos este ponto gostaríamos de salientar a importância da

receção aos alunos que ingressam no ensino superior. Estes alunos não estão, no geral,

familiarizados com a forma de aprender que se espera deles. Assim, no âmbito da ação

tutorial cabe ao professor universitário criar “ (…) unidades curriculares propedêuticas

no inicio dos cursos”  (Risquez, 2008, cit. por Esteves in Leite (org.), 2010:56)”

Risquez sugere que se equacionem as seguintes possibilidades de trabalho no âmbito da

tutoria:

 Jornadas de acolhimento e boas vindas aos novos estudantes;

 Atividades complementares dirigidas à formação dos alunos em técnicas de

estudo ou ao desenvolvimento de atitudes;

 Utilização de métodos para fomentar a aprendizagem independente e autónoma

dos estudantes;

 Atividades para compensar dificuldades académicas ou lacunas de formação

anterior;

 Atividades para fomentar a atenção à diversidade e à igualdade de

oportunidades;

 Orientação quanto à transição para o mercado de trabalho”.

Através da tutoria  opera-se uma rutura com o ensino tradicional centrado no

professor, individualizando-se mais o ensino-aprendizagem, ao facilitar o trabalho do

aluno e ao ter em conta as suas dificuldades.

Cabe ao professor selecionar materiais diversos e relevantes capazes de

promoverem a aprendizagem e a motivação dos estudantes. Kang (1999, referido por

Gonçalves, in OPDES, 2010), faz referência ao uso criativo do vídeo e de outros

suportes audiovisuais, como alternativa ao uso exclusivo do quadro.

Os recursos didáticos ajudam na comunicação na sala de aula e na compreensão

dos conteúdos programáticos. A complexidade da tarefa educativa requer que o docente

tenha à sua disposição e use de modo efetivo e adequado instrumentos e recursos que

favoreçam o processo de ensino e de aprendizagem. Sendo adequados e variados podem

contribuir para uma aprendizagem mais eficiente, do aluno, constituindo um meio para

facilitar, incentivar ou possibilitar o processo ensino-aprendizagem.
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Aliás na investigação de campo um dos objetivos era o de perceber até que

ponto os docentes participantes no estudo têm à sua disposição e usam diferentes

recursos didáticos.

As Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) encontram-se em todos os

setores de atividade, daí o interesse e a necessidade das instituições de ensino superior

recorrerem a meios como o uso de plataformas de suporte ao ensino e aprendizagem de

base eletrónica (Collis and Moonem, 2004).

A introdução das TIC na escola revolucionou a forma de trabalhar que deixou de

ser prioritariamente individual para se tornar num trabalho cooperativo. Como refere

Sanches (2004), o processo de aprendizagem transformou-se e fortaleceu-se porque o

recurso às TIC possibilitou a criação de redes sociais de cooperação e interação.

O professor do ensino superior deve ter em consideração a potencialidade do

multimédia e da crescente digitalização de conteúdos em complemento com a

multiplicidade de serviços e diversidade de acesso e integração de redes. É importante

fazer um uso concertado destas potencialidades.

A Internet, por exemplo, com todas as potencialidades que oferece contribui para

mudanças na forma de procurar informação. Recorrendo à Internet as alunos podem

consultar, pesquisar e até publicar qualquer tipo de informação sobre qualquer assunto.

A utilização das TIC na instituição escolar apresenta diversas vantagens. Pinto

(2008) faz referência a cinco competências: acesso, ou seja, as TIC proporcionam a

exploração dos recursos informáticos de um modo pessoal e com respeito pelo ritmo,

tempo e espaço adequado a cada pessoa; comunicação com outros sujeitos, permitindo a

criação de uma rede de relações, conhecimentos e partilha de ideias e de recursos; sócia

afetiva, possibilitando o desenvolvimento do espírito e do trabalho cooperativo;

produção, no sentido de tratamento da informação, ou seja, interpretação e posterior

restituição da própria informação; restituição da informação, o trabalho desenvolvido

por um sujeito tem repercussões em termos de satisfação pessoal, de autoconfiança e de

construção da própria personalidade.

Para além das vantagens já referidas no que se refere da utilização das TIC na

aprendizagem dos alunos, salienta-se o de motivarem a interação dos diferentes

intervenientes da aprendizagem e, simultaneamente, permitirem a utilização de métodos

e estratégias para cada sujeito tirar o maior proveito em termos educativos.

Como refere Gouveia (2005), deve-se fazer um aproveitamento positivo das

recentes tecnologias e sistemas de informação para o desenvolvimento de atividades tão
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antigas como o ensino e a aprendizagem. Torna-se evidente que nas instituições de

ensino superior é fundamental a associação entre informação e conhecimento, pois são

recursos importantes para o ensino e aprendizagem. Efetivamente o ensino mediado por

meios e formas eletrónicas possibilita, não apenas novas, mas também renovadas

práticas pedagógicas e didáticas que recriam o ensino presencial e o próprio ensino à

distância (Lockwood e Gooley, 2001). Em especial possibilita a flexibilização do ensino

e aprendizagem.

Gouveia e Ranito (2004) referem, por outro lado, os inúmeros desafios que a

sociedade da informação coloca, sendo um deles o excesso de informação. Na verdade

cada indivíduo, diariamente, é confrontado com informação em quantidade e qualidade

que origina uma sobrecarga cognitiva que em vez de proporcionar oportunidades da

informação, cria um conjunto de problemas que degradam o desempenho do indivíduo

como utilizador dessa informação. O ensino que é desenvolvido nas instituições

universitárias deve constituir suporte ao estudante permitindo-lhe desenvolver aptidões

para gerir a informação, minimizando-se o risco nefasto do excesso da informação. É,

deste modo, importante que o docente, incorpore meios digitais que permitam o uso de

redes e de novas práticas.

Por tudo o que já foi referido, facilmente se depreende que os meios de informação e

tecnológicos não constituem uma ameaça nem aos professores, nem ao ensino superior,

antes permitem transformações e transferências de práticas correntes, pela oportunidade

de inovação que geram. Assim, importa aproveitar todas as oportunidades e inovações

que são geradas para assegurar um ensino superior e uma aprendizagem, de acordo com

o novo enquadramento existente no âmbito da sociedade da informação. Esta é, segundo

Gouveia e Gaio, (2004) uma sociedade que recorre às tecnologias da informação e

comunicação para a troca de informação em formato digital e que suporta a interação

entre indivíduos com recurso a práticas e métodos em permanente construção.

Deste modo, encontra-se reforçada a ideia de que fará todo o sentido o recurso a

ferramentas que possibilitem o suporte à mediação do processo de ensino e

aprendizagem de forma digital. Tal prática, facilitará o desenvolvimento de novas

práticas e o desenvolvimento de uma linguagem mais adequada para a comunicação no

ensino presencial.
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2.3.3 Planificação

O processo de planificação reveste-se de grande importância nas diversas áreas

profissionais, mostrando-se, igualmente muito importante na docência.

Zabalza (2003: 72), considera ser a planificação “ (…) uma competência

imperativa que deve ser desenvolvida por todos os professores, independentemente do

nível de ensino que estiver a atuar.” Afirma, ainda, que a” (…) capacidade de planificar

constitui a primeira competência do docente” e a melhoria do ensino pode passar pela

reativação dessa capacidade do professor estruturar a sua atuação”. (Zabalza 2003).

No ensino, a planificação docente surge, assim, não somente como uma

necessidade mas sobretudo como um imperativo que se impõe a todo o educador.

Pode-se dizer, de um modo genérico, que planificar consiste em escolher

conteúdos que sejam fundamentais para a cadeira.

Saénz (1988:110) sublinha que a planificação “ (…) é um desenho ou síntese

global e antecipatória do processo unitário de instrução, ou seja, do que o professor e o

aluno vão realizar na turma.”.

De acordo com Monteiro (2001:32), planificar significa organizar no tempo e no

espaço, em parcelas de rentabilidade, as determinantes dos programas, considerados, em

função das ambiências concretas e especificidades inerentes as linhas de estratégias

mais adequadas.

A planificação pode ser encarada como um fio condutor que auxilia o professor no

seu quotidiano da sala de aula propondo um bom emprego das suas atividades e a

eficácia dos mesmos junto dos alunos.

Zabalza (2000:85) entende que a planificação docente constitui uma das funções

executivas do ensino, na medida em que o docente toma decisões em relação ao que

deve ser ensinado, às metodologias a usar, ao material didático, aos recursos. Neste

processo o professor ainda, considera os resultados esperados. O currículo é

transformado e adaptado pelo processo de planificação docente através de acrescentos,

supressões, interpretações e decisões.

Quando se fala na planificação docente colocam- se várias questões,

nomeadamente: o que se pretende planificar; o que se deve ter em conta quando se

planifica; o que se faz quando se planifica; o que pode influenciar a planificação

(Zabalza 2003).
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Assim, a planificação constitui um pilar importante para o sucesso educativo

devendo ter por base a reflexão e antecipação da ação de todo o processo educativo.

Quando se planifica uma aula, a decisão terminante é a de escolher os objetivos ou os

resultados de aprendizagem a alcançar pelos estudantes após o processo de ensino em

que se encontram envolvidos.

O professor ao planear a sua ação tem de estar consciente dos seus aspetos

positivos e das suas limitações como pessoa e como profissional, de modo a poder tirar

deles o maior partido possível. Só desse modo será possível selecionar as situações que,

respondendo às necessidades e interesses dos estudantes, e que melhor se adaptem às

suas próprias características. Nesta perspetiva, Cortesão (1994:115) refere que “ (…)

um professor pode e deve crescer profissionalmente e, tal como acontece com os alunos,

só crescerá se for fazendo coisas que antes não fez e sobretudo coisas, de reflexão, da

análise critica, de autodomínio, de capacidade de oferecer aos alunos esperam e têm

necessidade e não aquilo que lhes é mais fácil dar.”

A importância da planificação também pode ser aferida através da grande

variedade de atividades educacionais que são afetadas pelos planos e decisões do

docente. Sobre este aspeto, Arends (1999:44) “inclui a decisão do tempo de instrução

atribuída a alunos individualmente ou em grupos; a constituição dos grupos; a

organização de horários diários, semanais e trimestrais; a compensação de interrupções

alheias à sala de aula e a comunicação com professores substitutos.”

A tarefa planificadora do docente não é fácil, pois é ele quem seleciona, organiza

e apresenta o conteúdo ao estudante. Atendendo ao plano geral que recebe da tutela e

que atende interesses e necessidades gerais, o docente tem que definir o conteúdo do

plano de ensino, o que lhe exige cada vez mais originalidade, criatividade e imaginação

Por outro lado, exige-lhe muita dedicação, responsabilidade, estudo. O docente

deve ter uma visão global de todos os elementos essenciais do desenvolvimento

curricular, pois tudo o que é trabalhado na sala tem de ser revisto e bem preparado.

Arends (1999:44) ao sublinhar que o professor necessita de um fio condutor para

as suas aulas, compara a planificação da aula a um mapa de estrada, na medida em que

para se chegar a um destino é necessário traçar um caminho. No entanto, durante o

percurso pode ocorrer desvios e no final chegar ao sítio pretendido. Procura-se, deste

modo, salientar que a planificação não deve ser rígida, mas apenas uma previsão do que

se pretende fazer, tendo em conta as atividades, material de apoio e essencialmente o

contributo dos alunos.
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Segundo Clark e Yinger (s/d, referido por Zabalza (2001:48-49), quando se

pergunta a um conjunto de professores porque razão planificam, as respostas podem ser

agrupadas em três categorias:

Os que planificavam para satisfazer as suas próprias necessidades

pessoais: reduzir a ansiedade e a incerteza que o seu trabalho lhes criava,

definindo uma orientação que lhes desse confiança, segurança, etc.

Os que chamavam planificação à determinação dos objetivos a alcançar

no termo do processo de instrução: que conteúdos deveriam ser aprendidos para

se saber que materiais deveriam ser preparados e que atividades teriam de ser

organizadas, que distribuição do tempo, etc.

 Os que chamam planificação às estratégias de atuação durante o

processo de instrução: qual a melhor forma de organizar os alunos, como

começar as atividades, que padrão de referência para a avaliação.

O docente ao planificar deve ter em consideração que o estudante é um ser

pensante, reflexivo sobre a sua ação, capaz, de saber escutar, liderar, incorporar e

trabalhar, tanto individualmente como num grupo. É preciso, deste modo, desenvolver

um conjunto de estratégias promotoras da interatividade, coordenação, cooperação e

colaboração entre o professor e o estudante e entre os próprios estudantes, para que o

conhecimento construído seja interiorizado, ou aprendido com a participação de todos

no grupo.

2.3.3.1 - Impacto da planificação docente no processo ensino/aprendizagem

Arends (1999) refere que o ensino planificado é melhor do que o ensino baseado

em acontecimentos e atividades não direcionados, embora existam certos tipos de

planificação que podem conduzir a resultados inesperados. A literatura relacionada com

os domínios da gestão e da educação sugere que a planificação que conduz à

compreensão e aceitação partilhadas de metas claras e alcançáveis aumenta a

produtividade dos alunos. Os processos de planificação iniciados pelos professores

podem dar um sentido de direção tanto a alunos como aos próprios professores e

auxiliar os alunos a tomarem consciência das metas implícitas nas tarefas de

aprendizagem que têm de cumprir.
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Segundo o mesmo autor, outra consequência da planificação é a diminuição dos

problemas disciplinares e das interrupções que podem ocorrer numa sala de aula.

Reforça a ideia (Arends, 1999) de que a planificação é fundamental para a eliminação

da maior parte dos problemas de gestão da sala de aula.

Apesar destes aspetos positivos para a aprendizagem e para o comportamento na

sala de aula Arends (1999:67) alerta para possíveis consequências negativas: “A

planificação pode aumentar a motivação do estudante, ajudá-lo a centrar-se na

aprendizagem e eliminar os problemas de gestão da sala de aula. A planificação pode

também apresentar aspetos negativos não previstos; pode por exemplo, limitar a

iniciativa do estudante na aprendizagem e tornar os professores insensíveis às ideias dos

seus alunos”.

Se o professor preparar bem as suas aulas todos os dias, estará em melhores

condições para desenvolver um processo ensino/aprendizagem de maior qualidade, mais

rico e diversificado.

2.3.3.2 - Modelos da planificação

Ao iniciar um ano letivo é importante que o professor tenha uma visão de

conjunto sobre o processo ensino/aprendizagem a desenvolver ao longo do ano letivo,

no que se refere especificamente à sua disciplina. A primeira preocupação do professor

deve consistir em delinear globalmente a ação a ser empreendida ao longo de todo o ano

académico. Neste sentido pode-se falar de uma planificação a longo, médio e curto

prazos.

De acordo com Cortesão (1994:70), na planificação a longo prazo são delimitados

os grandes blocos de aprendizagem – unidades de ensino/aprendizagem que irão ser

considerados.

Na perspetiva de Arends (1999: 61), a eficácia dos planos anuais gira geralmente

à volta da capacidade de abranger três aspetos:

 Temas e atitudes gerais: isso significa que muitos dos professores no início do

ano letivo preferem passar aos seus alunos uma serie de atitudes, metas e temas

gerais sobre disciplina, elementos esses que não se podem tratar numa só aula,

mas só através de determinadas vivências ao longo do ano, que devem ser

previstas pelos professores.
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 Matéria a dar: são inúmeros os temas a tratar e várias atividades a realizar, por

outro lado, como o tempo não chega para tudo, cabe ao professor ter a

capacidade de saber selecionar o mais essencial do acessório.

 Outro aspeto a ter em conta é o dos ciclos do ano letivo que compreende,

nomeadamente, os períodos de aulas, dias da semana, feriados, períodos de

férias, entre outros acontecimentos escolares importantes. Assim, é importante

planificar, tanto quanto possível, os ciclos escolares.

Cortesão (1994:71) afirma que para a realização de uma planificação a longo

prazo o docente deve-se munir de documentos, tais como: programas, planificações de

anos anteriores, livros, e outras matérias didáticos. Neste caso, os professores, ao

analisarem o texto do programa, procurarão:

• Identificar as finalidades que através dele se pretendem atingir e analisar o seu

grau de coerência com as finalidades do currículo;

• Identificar os temas organizadores que fazem dos conteúdos um todo coerente;

• Analisar as caraterísticas gerais da população escolar;

• Organizar e ordenar os conteúdos em unidades de ensino;

• Identificar os recursos e limitações mais importantes apresentados pela escola e

pela comunidade próxima;

• Imaginar, em linhas muito gerais, o tipo de estratégias a estabelecer;

• Identificar os aspetos que, à partida, podem ser tratados interdisciplinarmente;

• Com o auxílio de um calendário, descontando férias, feriados e o tempo para

atividades de avaliação formativa e sumativa, calcular o número de aulas que

possivelmente irão ser dadas;

De acordo com Arends (1999:59-60), a planificação a médio prazo refere-se a

“(…)  planos de uma unidade de ensino, ou de um período de aulas. Basicamente, a uma

unidade a um grupo de conteúdos e de competências associadas que são percebidas

como um conjunto lógico.”

Arends (1999) acrescenta que para planificar uma unidade é necessário interligar,

durante dias, semanas ou meses, conteúdos, objetivos, estratégias/atividades, materiais,

métodos, avaliação.

Para Cortesão (1994:120), a elaboração de um plano a médio prazo, corresponde à

planificação de uma unidade de ensino, e implica, quando totalmente desenvolvido, que

se percorram as seguintes etapas de trabalho:
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 Identificação das ideias base e conteúdos tendo em conta os esquemas

conceptuais e os temas organizador/es;

 Clarificação dos objetivos gerais que constam do plano a longo prazo e que são

relativos àquela unidade de ensino;

 Identificação dos “pré- requisitos” necessários para conseguir realizar as

aprendizagens a que o plano diz respeito;

 Ordenação e distribuição de conteúdos por aulas;

 Estabelecimento de estratégias mais pormenorizadas e mais adequadas ao

contexto;

 Identificação e listagem de materiais a utilizar;

 Elaboração de materiais de avaliação formativa e sumativa;

 Estabelecimento de atividades de remediação e enriquecimento;

 Indicação da bibliografia;

 Levantamento das medidas prévias necessárias para levar a cabo as atividades

previstas na unidade.

A propósito da planificação a curto prazo, Cortesão (1994:71) salienta que ” (…)

é necessário elaborar planos correspondentes às ações que no dia-a-dia vão concretizar

as diferentes parcelas do anterior.”

Na perspetiva de Arends (1999:59) estes planos são aqueles a que o professor dá

mais atenção e permitem perceber a forma como o professor encara a dinâmica do

ensino/aprendizagem. Por regra, os planos diários contêm os conteúdos a serem

ensinados, as técnicas/estratégias motivacionais a serem exploradas, os passos e

atividades específicas estabelecidas para os alunos, os materiais necessários e os

processos de avaliação.

Yinger (s/d citado por Altet 2000:113) refere que “ (…) as planificações das aulas

são o principal suporte para o estabelecimento das rotinas” e define-as como “conjuntos

de procedimentos estabelecidos que têm como função controlar e coordenar sequências

específicas de comportamentos.”

Por sua vez Altet (2000:113) salienta que “  (…) os professores geralmente

planificam as suas aulas em função do programa e de uma progressão. Antecipadamente

reúnem a documentação, definem objetivos, escolhem um método, optam por

determinadas estratégias e determinado material e, antecipadamente, constroem um

cenário que determina as interações que irão desenrolar na aula”.
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Assim, planificar é transformar uma ideia num percurso de ação (Carvalho e Diogo

1999).

A preparação de um plano de aula deve ter um carácter flexível, aberto e

suscetível de sofrer alterações ou reajustes atendendo ao feedback recebido pelo

professor decorrer da aula. Por outro lado, o professor tem de passar por uma

escrupulosa escolha de técnicas, metodologias e atividades com o propósito de procurar

abranger a diversidade dos estudantes, de os motivar a uma participação ativa quanto

aos conteúdos que se vai abordar na sala. Como salienta Piletti (2001:73), o plano de

aula” é a sequência de tudo o que vai ser desenvolvido num dia letivo. (...) É a

sistematização de todas as atividades que se desenvolvem no período de tempo em que

o professor e o aluno interagem, numa dinâmica de ensino/aprendizagem.”

2.3.3.3 - Processos e estratégias da planificação docente

Giné y otros (2003, citados por Batanero (2003:40) referem que “Planificar es

pensar y organizar una suma de acciones o de actividades imaginando el conjunto de

elementos y variables que se ponen en juego para lo que se pretende se pueda conseguir

com êxito. Por tanto cualquier situación, acción, a actividade está rodeada de un

conjunto de variables que, conocidas y trabajadas com anterioridad, permiten

actuaciones más adecuadas y facilitan poder entender mejor el resultado obtenido,

independientemente del éxito o del fracaso obtenido”.

Planificar permite decidir o que fazer, como fazer, com que materiais e meios

contamos.

Zabalza (2000:48) afirma que há dois modos de planificar:

 Uma conceção cognitiva, segundo a qual a planificação é uma atividade mental

interna do professor através dos quais ele visualiza o futuro e faz um inventário

(levantamento) de fins e meio e constrói um marco de referência que guie as

suas ações.

 Conceção mais externa refere-se aos passos concretos que o professor dá para

planificar, as coisas que fazem quando dizem que estão a planificar.

No primeiro caso, o centro das atenções está no pensamento do professor: como

processa ele a informação para planificar; na segunda aceção, o centro das atenções está

na sucessão de condutas, nos passos que se vão dando.



Parte I – Enquadramento Teórico, Conceptual e Normativo do Estudo

Página
73

Monteiro (2001) salienta que o professor, ao elaborar o plano de aula, deve ter em

atenção alguns componentes fundamentais, tais como: conhecer a sua personalidade

enquanto professor, conhecer os seus alunos (características psicossociais e cognitivas),

conhecer a metodologia mais adequada às características das disciplinas, conhecer o

contexto social de seus alunos. Depois deve escolher as estratégias que melhor se

encaixam com as características citadas aumentando as oportunidades de se obter

sucesso.

Peterson, Marx e Clark (s/d, citados por Zabalza 2000:54) observaram os aspetos

que os professores dão importância quando planificam:

 Os professores dedicam maior parte do tempo da planificação a decidir que

conteúdos vão ensinar;

 Depois, concentram o seu esforço na preparação dos processos instrutivos, isto é

que estratégias e atividades que vão realizar;

 Finalmente, dedicam uma escassa proporção de tempo aos objetivos.

De acordo com Moreira (2004:50), os conteúdos devem ser apresentados de forma

a tornarem-se significativos e funcionais para os alunos;

 Adequadas ao nível de desenvolvimento dos alunos;

 Desafiantes para os alunos, ou seja, devem ter em conta as suas competências

atuais e as que possam desenvolver através das necessárias ajudas;

 Promotoras de conflitos cognitivos e estimuladoras da atividade mental do

aluno, o que facilitará e permitirá o estabelecimento de conexões entre os

prévios e novos conhecimentos;

 Fomentadora de uma atitude favorável, motivando os alunos para novas

aprendizagens;

 Estimuladores da autoestima e do autoconceito dos alunos, bem como

facilitadores da capacidade de argumentação;

 Reforçadores das competências de aprender a aprender, tornando-os mais

autónomos e progressivamente independentes em termos intelectuais.

 Ainda neste contexto, é fundamental que as atividades planificadas contribuam

para ajudar os alunos a compreenderem o porquê do que estão a estudar e como

o estão a fazer, ou seja, é fundamental que se estimulem estratégias cognitivas e

metacognitivas.
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O professor deve estar consciente que a planificação é um processo de intenções,

podendo ser alterada a qualquer momento, uma vez que não é possível prever tudo o

que irá acontecer na aula.

A preparação das aulas surge, assim, como uma das atividades mais importantes

do trabalho do docente.

2.3.3.4 - Aspetos que condicionam a planificação docente

O tempo e espaço condicionam a planificação docente. Os docentes devem ter um

controlo considerável sobre estes dois recursos.

Relativamente a esta questão, refere Ruiz (2005:109) que “ (…) el tiempo al igual

que el espacio debe ser lo suficientemente amplio y flexible que permita la construccion

de conocimiento comprensivo. Por lo tanto, si fuera posible hay que ampliar la

información, el tiempo las tareas.

Segundo Arends (1999:79), o tempo” (…) é o recurso mais importante que o

professor tem de controlar, não só quanto tempo deve ser gasto numa matéria

específica, mas como gerir e focalizar o tempo dos alunos nos assuntos escolares em

geral.” Arends (1999:79) diz, ainda, que “ (…) outro recurso importante é o espaço da

sala de aula, como movimentar- se nesse espaço; onde colocar os alunos, os materiais e

as carteiras; e como criar um ambiente adequado à aprendizagem”.

2.3.4 Investimento na aprendizagem colaborativa

A aprendizagem colaborativa tem como base a ideia de construção coletiva, na

procura de novos conhecimentos, que por sua vez, dimanam da interação entre os

sujeitos.

Atualmente, no ensino superior desenvolve-se um ensino centrado no aluno e em

métodos de formação que apelem à ação, autonomia e responsabilidade dos alunos, daí

falar-se, por exemplo, em aprendizagem colaborativa (Gonçalves, in OPDES, 2010).

Gergen (2001 a), referido por Soeiro, in OPDES 2010), defende práticas

pedagógicas colaborativas, que possibilitem a substituição da hierarquia professor-
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estudante por um diálogo de aprendizagem democrático. O professor é um dos

participantes no processo de ensino e aprendizagem, devendo colaborar com o grupo,

com ele construindo o currículo.

O conceito de aprendizagem colaborativa, relacionado com o conceito de aprender

e trabalhar em grupo, não é recente.

Na década de setenta do século XX, houve muita produção na área da

aprendizagem cooperativa e colaborativa, mas foi somente na década de noventa que

esse tipo de aprendizagem ganhou popularidade entre os professores do ensino superior.

Foram desenvolvidas diversas as teorias que deram um contributo para a

compreensão da aprendizagem colaborativa. Todas elas consideram os sujeitos como

agentes ativos na construção de seu conhecimento e referem ser essencialmente através

da interação com os outros que o sujeito desenvolve novas aprendizagens e desenvolve

novas formas de conhecer.

Igualmente diferentes investigadores se têm debruçado sobre esta questão,

havendo autores que caracterizam a aprendizagem colaborativa como sendo uma

estratégia de ensino-aprendizagem.

Vygostsky, por exemplo, (1962; 1978 referido por Silva (in OPDES, 2010) afirma

que a aprendizagem se desencadeia entre o sujeito e os outros indivíduos, ou seja, no

contexto coletivo. Salienta, ainda que a cooperação gera reelaboração.

De acordo com Araújo e Queiroz (2004), a aprendizagem colaborativa deve ser

entendida como um processo onde os membros do grupo se auxiliam mutuamente para

alcançar um objetivo.

Segundo Campos et al (2003: 26) a aprendizagem colaborativa surge como “ (…)

uma proposta pedagógica na qual estudantes ajudam-se no processo de aprendizagem,

atuando como parceiros entre si e com o professor, com o objetivo de adquirir

conhecimento sobre um dado objeto.”.

Por sua vez, Alcântara et al, referidos por Siqueira (2003), entendem a

aprendizagem colaborativa como um processo de reaculturação que ajuda os estudantes

a tornarem-se membros de comunidades de conhecimento

Torres (2004, p.50) afirma que uma proposta colaborativa se caracteriza pela:

participação ativa do aluno no processo de aprendizagem; mediação da aprendizagem

feita por professores e tutores; construção coletiva do conhecimento, que emerge da

troca entre pares, das atividades práticas dos alunos, de suas reflexões, de seus debates e

questionamentos; interatividade entre os diversos atores que atuam no processo;
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estimulação dos processos de expressão e comunicação; flexibilização dos papéis no

processo das comunicações e das relações a fim de permitir a construção coletiva do

saber; sistematização do planeamento, do desenvolvimento e da avaliação das

atividades; aceitação das diversidades e diferenças entre alunos; desenvolvimento da

autonomia do aluno no processo ensino-aprendizagem; valorização da liberdade com

responsabilidade; comprometimento com a autoria; valorização do processo e não do

produto.

Apesar de usarem diferentes maneiras para avaliar e concetualizar a aprendizagem

colaborativa, todos referem que é por meio da construção em conjunto e com a ajuda

entre os membros do grupo que se adquirem novos conhecimentos. A base da

aprendizagem colaborativa encontra-se na interação e troca entre os alunos, com o

objetivo de melhorar a competência dos mesmos. Esta ideia, também é referida por

Silva (in OPDES, 2010: 26) quando diz que “o trabalho colaborativo em torno de

tarefas de aprendizagem específicas tem como objetivo permitir que os estudantes

trabalhem em conjunto para maximizar o seu conhecimento e o dos pares. Esta

abordagem de ensino/aprendizagem que assenta no esforço partilhada e concertado dos

membros de pequenos grupos em torno da resolução de um problema ou de uma tarefa e

na partilha da responsabilidade de todos no processo de aprendizagem individual e

coletiva, parece favorecer o envolvimento dos estudantes no processo de construção do

conhecimento e propiciar o desenvolvimento de competências cognitivas, relacionais e

pessoais.”

Sendo os sujeitos agentes ativos na construção do conhecimento, torna-se

importante o trabalho colaborativo, pois cada um traz as suas próprias contribuições,

podendo-se analisar as questões de diferentes formas e produzindo-se significados com

base na compreensão entre os sujeitos. Como salienta Silva (in OPDES, 2010: 28) “

Durante a interação social, os indivíduos relacionam o novo conhecimento com o que já

detinham, ou seja, constroem novas representações internas. A aprendizagem não pode

então ser entendida como um processo se apenas estiver na mente daquele que aprende.

O conhecimento constrói-se em estruturas de atividade conjunta.” A aprendizagem

surge, assim, como um processo ativo e construtivo. Acrescenta Silva (in OPDES,

2010: 28) que “ Para aprenderem nova informação, ideias ou competências, os

aprendentes deverão trabalhar ativamente em função de determinados objetivos, integrar

o novo material com aquilo que já sabem e reorganizar aquilo que pensavam que



Parte I – Enquadramento Teórico, Conceptual e Normativo do Estudo

Página
77

sabiam. Em situações de aprendizagem colaborativa, os aprendentes não recebem

apenas nova informação. Eles constroem algo novo com a informação disponível”.

Ainda a propósito da aprendizagem colaborativa refere Silva (in OPDES, 2010:

30) que “ O pivot da aprendizagem colaborativa encontra-se na organização e

estruturação dos grupos de aprendizagem que assenta em elementos chave como a

interdependência positiva entre os estudantes, a interação positiva, a responsabilização

individual, competências de trabalho em equipa, autorregulação do grupo e negociação

(…). Sem a presença destes elementos chave não há aprendizagem colaborativa. Como

referem Johnson e Johnson (1994), juntar os alunos em grupos não implica

necessariamente um relacionamento colaborativo”. É preciso fazer uma utilização

adequada do trabalho colaborativo para se tornar produtivo. De acordo com Silva (in

OPDES, 2010: 35) “ Os estudantes terão de ser ensinados, treinados e avaliados nas

competências sociais necessárias para se estabelecer uma colaboração de qualidade”.

A instituição de ensino superior deve tornar-se num espaço de aperfeiçoamento,

de desenvolvimento, de transformação dos alunos, e tal poderá ser alcançado através do

trabalho colaborativo entre professores e alunos e entre pares.

O próprio trabalho colaborativo deve começar entre os professores. Eles devem

desenvolver um trabalho colaborativo que apele à reflexão, que lhe permita ensinar e

aprender sobre o que ensina e que contribua para a construção de novas metodologias de

ensino.

Embora se possam apresentar diferentes conceitos no que se refere à

aprendizagem colaborativa, parece-nos evidente que é através da construção em

conjunto e com a ajuda entre os membros do grupo, que se consegue compreender algo

ou adquirir novos conhecimentos. A base da aprendizagem colaborativa está na

interação e troca entre os alunos, e entre os alunos e o professor com o objetivo de

melhorar a competência dos mesmos.

O professor deve ser recetivo a métodos novos e diferentes de ensinar e avaliar os

alunos sendo a aprendizagem um processo dinâmico, apenas ocorre quando o aluno

desenvolve algum tipo de atividade. O aluno aprende por ele mesmo, através do que ele

mesmo faz, não do que faz o professor. Os procedimentos de ensino referem-se às

formas de intervenção na sala de aula.

Segundo Haydt (2000: 144), “Os procedimentos de ensino devem, portanto,

contribuir para que o aluno mobilize os seus esquemas operatórios de pensamento e

participe ativamente das experiências de aprendizagem, observando, lendo, escrevendo,
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experimentando, propondo hipóteses, solucionando problemas, comparando,

classificando, ordenando, analisando, sintetizando, etc.”.

O professor deve organizar e facilitar o processo de reconstrução do conhecimento

por parte do aluno. Para que tal ocorra é importante que apresente situações

desafiadoras; dialogue com os alunos; explique com clareza; crie condições para a

pesquisa, para a manipulação e a experimentação; ensine a partir das experiências,

vivências e conhecimentos dos alunos; incentive a participação do aluno; adeque o

conteúdo e a linguagem ao nível dos alunos; crie oportunidades para transferir e aplicar

o conhecimento a casos concretos; avalie continuamente a assimilação e compreensão

do conteúdo por parte dos estudantes e a efetivação do processo de

ensino/aprendizagem.

O aluno deve participar ativamente no processo de reconstrução do conhecimento,

aplicando os seus esquemas operatórios de pensamento aos conteúdos estudados. O

próprio termo aprendizagem deriva do latim "apprehendere", que significa,

precisamente, adquirir o conhecimento de uma arte, ofício através do estudo ou da

experiência. Assim, o aluno deve ter a possibilidade de manipular, construir, observar,

comparar, classificar, ordenar, seriar, estabelecer relações, situar factos no tempo e no

espaço, contar, fazer operações numéricas, ouvir, falar, perguntar, ler, redigir, fazer

estimativas, propor hipóteses, experimentar, enunciar conclusões, conceituar, analisar,

sintetizar, criar.

Para muitos académicos que se têm dedicado ao estudo da aprendizagem, esta

surge como um processo cognitivo através do qual se vai construindo vários

conhecimentos, conceitos, competências, que originam uma alteração de

comportamento, no sentido de responder adequadamente às novas situações que vão

surgindo. Tudo isto requer que o estudante seja confrontado com situações desafiadoras.

2.3.5 - Pesquisa

Muitos autores defendem que não basta o professor do ensino superior ter

conhecimentos didáticos – pedagógicos, sendo imprescindível que se envolva em

pesquisas sobre as suas práticas pedagógicas.
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Parece existir consenso quanto á importância da pesquisa, quer na formação, quer

na prática do professor.

Ser pesquisador é uma das características imperativas para o perfil do professor

universitário e, também, deve ser dos alunos. Freire (1996: 32) afirma que: “Não há

ensino sem pesquisa nem pesquisa sem ensino”. “Pesquiso para constatar, constatando,

intervenho, intervindo, educo e me educo. Pesquiso para conhecer o que ainda não

conheço e comunicar ou anunciar a novidade”.

Do ensino superior saem os futuros profissionais, que devem trazer progresso à

sociedade. A prática da pesquisa nas universidades é importante, pois além de produzir

conhecimento, uma vez que permite responder a perguntas, solucionar dúvidas, também

é uma ferramenta essencial para a inovação dos conceitos, e para permitir à pessoa obter

um pensamento racional e mais próximo da verdade. Sendo uma ferramenta de relevo,

deve ser estimulada pelos professores, uma vez que possibilita a propagação do

conhecimento e a iniciação à pesquisa científica. A pesquisa surge, deste modo, como

um elemento essencial na formação inicial e continuada de todo e qualquer profissional

Na perspetiva de Gil (2002), a pesquisa é um procedimento racional e sistemático

que tem como objetivo proporcionar respostas aos problemas que são propostos.

Por sua vez Barros (2005: 21) salienta que “O docente-pesquisador deve ser um

guia, estimulando e auxiliando o aluno iniciante no percurso a ser cumprido para a

realização da pesquisa. Indicar fontes de procura bibliográfica, analisar conjuntamente

os dados e material conseguido na pesquisa de campo ou experimental, discutir os

passos metodológicos e dar norte na elaboração dos relatórios finais, além de corrigi-los

com cuidado”.

O professor deve-se assumir como educador, criando novas possibilidades para

que o aluno se torne num pesquisador. Quando o professor estimula os seus alunos a

pesquisar está a ensinar e, simultaneamente aprende com eles, na medida que os alunos

são desafiados a pesquisar, a procurar novas fontes, novos conceitos. Ocorre, assim,

quer para alunos quer para professores uma ampliação do conhecimento, precisamente,

pela multiplicidade de conceitos obtidos através da pesquisa e da procura de fontes de

promoção do saber. A este propósito refere Gatti, (2003:79) “Um docente de ensino

superior não pode prescindir da pesquisa do seu campo de especialidade, tanto no

sentido de manter-se atualizado, como no sentido de participar da construção dessa

atualização, pois os conhecimentos estão sempre em construção. Para o bom exercício
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da docência universitária não se dispensa a interação intensa entre produção do

conhecimento e atividades de ensino”.

2.3.6 – Avaliação

As grandes pressões a que estão sujeitas as instituições de ensino superior,

nomeadamente a exigência da qualidade em termos do processo de ensino e

aprendizagem, impõem uma reflexão em torno da temática da avaliação.

Refletir sobre a avaliação é necessário para possibilitar que ela ocorra de forma

coerente e adequada. Uma avaliação desenvolvida de modo inadequado prejudica os

estudantes que naquele momento são alvo de avaliação, mas também pode ter influência

nos futuros educandos que sejam formados por esses estudantes universitários. A este

propósito Vasconcellos (2000: 84) salienta que “ (…) as experiências que os futuros

educadores têm no seu processo de formação são decisivas para as suas posturas

posteriores, na prática da sala de aula. Há, portanto, necessidade que esses educadores

tenham já na sua formação uma nova prática em termos de avaliação”.

Por sua vez Sordi (2000: 239) refere que “ (…) a avaliação, como aliada da

aprendizagem, parece importante subsídio para qualificar e solidificar as bases do

ensino superior e os processos relacionais que neles interferem. Se não investirmos na

edificação de um contexto de relevância para que os estudantes se apercebam do

significado das experiências concretas e dos conteúdos a que são expostos, dificilmente

os teremos como parceiros na aventura de conhecer”.

Para compreender o papel exercido pela avaliação no processo de ensino é

importante perceber-se o que é a avaliação.

Na literatura relativa à avaliação da aprendizagem dos alunos, encontra-se uma

grande variedade de definições. Algumas dão realce à dimensão da medida, enquanto

outras salientam mais o aspeto de julgamento, ou juízo de valor, existindo, ainda, as que

referem as duas dimensões. Barreira e Pinto (2005), num estudo que realizaram sobre o

conceito de avaliação, constataram, precisamente, que a medida, a recolha de

informação, o juízo de valor e a tomada de decisão são os elementos que surgem com

mais frequência e persistência.

Autores como De Ketele e Rogiers (1993) entendem, precisamente, a avaliação

como uma atividade abrangente que engloba a recolha de informação, o juízo de valor e

a tomada de decisão.
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Por sua vez Tenbrink (1974, cit. in Barreira & Pinto, 2005: 26) apresenta o

processo de avaliação “ (…) num modelo trifásico, cujas componentes são: preparação

– disposição para avaliar; recolha de dados – obtenção da informação e avaliação –

formulação de juízos e tomada de decisões” Deste modo, a recolha de informação, o

juízo de valor e a tomada de decisão surgem como “ (…) vetores principais no conceito

de avaliação”.

Beltrán de Tena e Rodríguez Diéguez (1990 cit. in Barreira & Pinto, 2005: 26) “

(…) definem a avaliação a partir de três eixos ortogonais, independentes uns dos outros:

o eixo descritivo – medida e estimação; o normativo – referência estatística e referência

ao critério e o eixo da tomada de decisões – presença e ausência”. De acordo com

Barreira e Pinto (2005: 27), “ (…) a medida, a referência estatística e a ausência de

tomada de decisões fazem parte de um paradigma quantitativo, que dá importância à

objetividade, ao rigor, como ponto de partida, ao resultado a curto prazo e ao controlo

das variáveis intervenientes”; ainda os mesmos autores (2005: 27) “ (…) a estimação, a

referência ao critério e a tomada de decisões se incluem no paradigma qualitativo, que

enfatiza a compreensão [...]a valorização, o processo, os resultados a longo prazo e as

situações concretas e singulares”.

Barreira e Pinto (2005:27) concluem que “ (…) a avaliação tem sido perspetivada

quase de modo antagónico e exclusivo devido aos paradigmas quantitativo e qualitativo

em que se filia e às características e pressupostos que estes revelam”. Salientam, ainda

os mesmos autores (2005: 67) que “ O desenvolvimento de práticas de avaliação

alternativa a uma avaliação organizada em torno de exames, testes ou fichas, realizada

em momentos específicos e cuja finalidade é chegar a uma nota, normalmente através

da contabilização dos erros, tem constituído uma preocupação dos diversos agentes

educativos”

Na perspetiva de Rebelo, Pessoa e Barreira (2010: 67-68) “ A adoção de

perspetivas mais ecléticas da avaliação, que contemplam as interdependências existentes

entre contextos, dimensões e implicados, ajudam a entender a avaliação como parte

integrante do processo formativo e a aceder a um processo avaliador verdadeiramente

educativo, contribuindo para melhor enfrentar os desafios que o Espaço Europeu do

Ensino Superior comporta”.

Ao longo dos tempos, a avaliação da aprendizagem tem vindo sofrido alterações,

em parte devido à implementação do Processo de Bolonha nas universidades Europeias,

mas também devido ao desenvolvimento de novos métodos de avaliação.
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Como referem Rebelo, Pessoa e Barreira (2010:67) “ Um (..) desafio do Processo

de Bolonha para a docência universitária consiste na utilização de uma avaliação

contínua de regulação interativa, capaz de promover o autoquestionamento  e a

mudança de métodos de ensino-aprendizagem.

A este propósito, Zabalza (2003) propõe dez ações para desenvolver a qualidade

da avaliação universitária: a) diferenciar entre avaliação de seguimento (para aprender)

e avaliação de controlo (para quantificar) as aprendizagens; b) considerar a coerência

entre a atuação docente e o sistema de avaliação proposto; c) cuidar a variedade e a

gradação na avaliação para que seja de natureza diversa e nível de dificuldade, evitando

a sensação de fracasso e incapacidade; d) introduzir fórmulas inovadoras de avaliação,

melhorar as técnicas convencionais e levar a cabo uma seleção adequada com os

propósitos estabelecidos; e) proporcionar informação prévia para orientar a

aprendizagem e esforço do estudante, e feedback posterior, respeitando a avaliação

realizada; f) proporcionar sugestões e orientações para possibilitar a melhoria; g)

estabelecer um sistema de revisão de exames e nível de efetividade; h) contemplar a

graduação das modalidades de avaliação dos primeiros aos últimos anos de carreira; i)

incorporar as novas tecnologias como recursos válidos para a avaliação e j) valorar e

reconhecer aprendizagens adquiridas fora das salas de aula, vinculadas às unidades

curriculares”.

Os sistemas de ensino devem ser mais criativos no que se refere às práticas de

avaliação adotadas, devendo ser utilizados métodos diversificados. Para além da

avaliação diagnóstica, que procura explorar e identificar algumas das características do

indivíduo que aprende; da avaliação sumativa, que é pontual e mede os resultados

alcançados pelo aluno (Light & Cox, 2001) e da avaliação formativa que segundo Biggs

(2003) tem uma finalidade mais pedagógica e intrínseca ao próprio ato de ensino, pois

tem como objetivo principal melhorar a aprendizagem durante o processo,

proporcionando ao aluno um feedback, dando- lhe a conhecer o seu percurso,

essencialmente os seus êxitos e as suas dificuldades, é preciso introduzir métodos

inovadores de avaliação.

Recentemente têm sido introduzidos no contexto do ensino superior: os

portefólios, a auto e heteroavaliação e avaliação colaborativa, simulações. Estes

métodos alternativos visam desenvolver a autonomia, a responsabilização dos

estudantes, procurando torna-los sujeitos reflexivos, o que vai ao encontro dos

propósitos do Processo de Bolonha.
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Quando se procede à avaliação dos estudantes, por exemplo, através de portefólio,

exposições ou projeto, dá-se-lhes a possibilidade de procederem a uma análise do que

aprendem e de como podem ter um melhor desempenho.

Existem estudos que indicam que a utilização de métodos alternativos, que não o

exame tradicional, proporciona uma aprendizagem mais efetiva e mais motivadora para

o aluno.

A avaliação não deve ser entendida numa perspetiva final, mas deve ser encarada

como formativa, processual e orientada para as tomadas de decisão respeitantes ao

processo de aprendizagem do aluno e ao processo de ensino do professor. No entanto,

salientam Barreira e Pinto (2005: 67) que “ Mesmo nos casos em que se pratica [a

avaliação formativa], ela é vista muitas vezes como uma peça separada da avaliação em

geral, e sobretudo sem haver uma clara relação entre esse tipo de avaliação e as

aprendizagens dos alunos”.

A avaliação das aprendizagens deve ser entendida como um elemento integrador

entre a aprendizagem e o ensino capaz de possibilitar ao professor refletir sobre a sua

prática educativa, e ao aluno tomar consciência de seus avanços, dificuldades e

possibilidades. Deve envolver um conjunto de ações que permitam adequar e orientar a

intervenção pedagógica de modo a que o estudante aprenda da melhor forma e se

desenvolva de um modo integral. A obtenção de informações sobre o que foi aprendido

e como foi aprendido deve ocorrer durante todo o processo de ensino e aprendizagem e

não apenas em momentos específicos. A avaliação sendo contínua, e não circunstancial

permite perceber o que está a ser construído e assimilado pelo estudante e identificar as

dificuldades. Com esta informação poderão que ser planeadas atividades diversificadas

com o objetivo de impedir a acumulação e consolidação das dificuldades. Por outro

lado, é importante que se desenvolvam e se promovam novos métodos de avaliação que

contribuam para o desenvolvimento de novas aprendizagens e do pensamento crítico

dos alunos. Os estudantes devem ser avaliados através de métodos que promovem a sua

participação ativa nas tarefas e impulsionem a aplicação do conhecimento em contextos

reais, bem como fomentem o desenvolvimento das competências técnicas e transversais.
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Cap. 3 – Profissão, profissionalidade, profissionalismo e formação docente.

“dificilmente poderemos falar de profissionais do processo de ensino-

aprendizagem que não dominem, no mínimo, quatro grandes eixos do

mesmo: o próprio conceito de processo de ensino-aprendizagem, o

professor como conceptor e gestor do  currículo, a compreensão da

relação professor-aluno e aluno-aluno neste processo, e a teoria e prática

da tecnologia educacional”. Masetto (2003: 27)

Introdução

Ao longo deste capítulo serão focados alguns aspetos relacionados com a cultura

profissional, a profissionalidade docente e a formação.

Ensinar não se cinge, a dar aulas, transmitindo a matéria sem preocupações

relacionadas com o modo de aquisição dos conhecimentos por parte do aluno. Os

professores devem preocupar-se com os procedimentos que levem o aluno a ter

autonomia intelectual e a construir a sua própria aprendizagem, não se limitando a ser

meros transmissores de conhecimentos, de informação. Eles têm de assumir, hoje, uma

nova profissionalidade que implica o aperfeiçoamento docente na procura de um

desenvolvimento profissional e pessoal. A profissionalidade remete-nos para a atuação,

para os conhecimentos, valores, atitudes relacionados com a atuação específica do

professor. Assim, envolve, por um lado a dimensão afetiva, habilidades, aptidões

pessoais, e, por outro lado, para a construção social do trabalho do professor.

É, não apenas importante, mas também necessário que o professor compreenda

que deve acompanhar as mudanças que vão ocorrendo. O grande desafio que se coloca

ao professor universitário é o de ser capaz de construir a sua identidade profissional, de

corresponder à mudança, de ser inovador.

Torna-se necessário repensar a docência universitária, refletir sobre a

profissionalidade e o profissionalismo no âmbito do ensino superior face aos novos

desafios que se colocam no que se refere à inovação e às exigências da sociedade do

conhecimento, da informação, das tecnologias e de um mundo sem fronteiras.

Os professores universitários devem contribuir para a construção de novos

conhecimentos, mas também precisam de valorizar o modo como comunicam, ensinam,

avaliam, organizam o trabalho com os estudantes.
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3.1 - O conceito de profissão

De um modo amplo, o termo profissão, significa a “ocupação” ou o “emprego”

que uma pessoa tem. As profissões em sentido especializado, apresentam certas

particularidades que constituem requisitos para as atividades profissionais como: um

saber especializado que o profissional deve dominar e práticas específicas adquiridas na

formação profissional; um código deontológico que determina e regula o conjunto de

deveres, obrigações, práticas e responsabilidades da profissão; autonomia; vocação;

A profissão professor apresenta duas vertentes: a académica referente aos saberes

científicos, tecnológicos, humanísticos ou artísticos a ensinar; de técnicas e seu

emprego; e a pedagógica que remete à transmissão, ao ensino de conhecimentos, às

formas de ensinar, às metodologias e técnicas utilizadas no exercício da atividade

profissional. O objeto profissional da docência e o caracter da profissão de professor

exigem um saber sistemático e global, uma atitude de serviço perante o estudante, uma

autonomia profissional que abrange o prestígio social, reconhecimento legal e público

do estatuto dos professores.

Autores como Perrenoud (2001:89) consideram a profissão docente como “(...)

uma profissão humanista, complexa, paradoxal, impossível. Profissão humanista porque

passa por um encontro entre dois sujeitos: o outro, esteja lá para aprender ou ensinar, é,

em primeiro lugar, um outro, que abordamos com esperanças e medos que vêm de

longe, da nossa cultura ou da nossa infância. Profissão complexa porque está condenada

a conviver com contradições intransponíveis (Morin, 1977; Perrenoud, 1994). Profissão

paradoxal porque a intenção de construir, de mudar o outro, só pode ser bem-sucedida

se ele aderir a essa intenção e a transformar em parte no seu projeto. Isso é o que faz

com que a educação seja uma praxis, a qual só pode ser cumprida se o outro se colocar

em movimento. Ainda é um paradoxo pelo facto de a conquista progressiva de

autonomia estar baseada numa forte dependência. Paradoxo também porque transformar

um agente do Estado num “artesão” independente e numa espécie de monarca que reina

na sua pequena classe. Profissão impossível, por fim, segundo Freud citado por (Cifali,

1986; Boumard, 1992) porque as condições do seu exercício, conjugadas às resistências

dos aprendizes, a condenam regularmente a não atingir o seu objetivo”.
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O professor do ensino superior passou a ter um perfil profissional diferente.

Enquanto profissional do ensino tem de contribuir para a criação, transmissão e

divulgação da cultura, do saber e da ciência e tecnologia num ambiente globalizado e

em constante evolução, sem esquecer os desafios originados pela nova população

estudantil, com características socioculturais e etárias diversificadas.

Existe todo um conjunto de convicções, de valores, de princípios que orientam

todo o processo educativo, com vista a criar critérios de convivência e de estabilidade

ao nível das escolas. A questão que se coloca é da aceitação desses valores, desses

critérios por parte da comunidade educativa caracterizada, desde que se desenvolveu a

escola de massas, pela heterogeneidade. Ao ensino superior chegam alunos provenientes

de diferentes meios sociais, económicos, culturais, com diferentes ideias, conceções de

verdades, de vida em sociedade, de experiências diversas, de crenças, de visões de

mundo distintas, de histórias de vida muito diferentes entre si.

Além das funções de desenvolvimento do serviço docente, a incrementar,

individualmente ou em grupo, há que fazer investigação científica, contribuir para a

gestão democrática da escola e participar nas tarefas de extensão universitária, definidas

no estatuto da carreira docente universitária. (Pinto, 2008).

Cachapuz (2001) refere que, apesar de a universidade manter a sua intervenção

basicamente em três domínios, o ensino, a investigação e a extensão, isto é, a prestação

de serviços à comunidade, o que está em causa, no âmbito atual da globalização, é uma

redefinição das incumbências da Universidade, de modo a, como diz Candeias (2005:

11), tornar as universidades, “credíveis e economicamente viáveis”.

Cabe, também, ao professor do ensino superior a responsabilidade de delinear

linhas de orientação e novas estratégias de intervenção: como repensar os processos de

ensino-aprendizagem numa perspetiva de colaboração interdisciplinar, analisar a

complementaridade da ligação entre instituições e sociedade numa visão mais

integradora e operacional; analisar a articulação entre áreas de ensino e áreas de

investigação de forma a responder às atuais necessidades do público.

É manifesta a mudança no perfil profissional dos docentes do ensino superior, que

durante muito tempo apresentou uma forte componente científica, mas que, devido aos

crescentes desafios colocados por uma população estudantil com características

socioculturais e etárias muito diferenciadas, passou a ter de patentear outras
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competências, nomeadamente de índole relacional e de intervenção, dentro e fora da

instituição (Biggs, 2003).

A questão da formação profissional dos estudantes ocupa posição de relevo em

discussões académicas, profissionais e políticas relacionadas com a melhoria da

qualidade de ensino. A própria integração do ensino superior no espaço europeu, com a

consequente implementação do processo de Bolonha, envolve uma nova epistemologia

das práticas docentes dos professores do ensino superior, através do trabalho autónomo

dos estudantes, sugerindo-se, deste modo, mudanças efetivas no processo de ensino-

aprendizagem (Esteves, 2007). O Processo de Bolonha tem como objetivo a construção

do Espaço Europeu do Ensino Superior, harmónico, competitivo e atrativo para

docentes e alunos europeus e de países terceiros.

Para além do conhecimento formal, académico um profissional necessita de

autonomia na tomada de decisão, na regulação das situações que se apresentam no

exercício profissional.

Ser professor implica uma tomada de decisões pessoais constantes, mas sempre

pautadas por normas coletivas ou por regulamentos institucionais.

A sociedade que os estudantes encontram fora da universidade é muito exigente

em termos de conhecimentos, bem como a outros níveis. O certo é que face à realidade

experienciada nas universidades foram delineadas diversas reformas no ensino superior.

No âmbito de reformas que se têm vindo a concretizar houve a necessidade de

atualizar as normas existentes sobre a atividade profissional, dos docentes do ensino

superior. O regime jurídico das instituições de ensino superior (Lei n.º62/2007) e o

estatuto da carreira dos docentes do ensino superior (Decreto – Lei n.º 207/2009 e

Decreto-Lei n.º 205/2009) impuseram uma maior exigência de qualificação dos

docentes.

Reconhece-se nesses normativos que o professor fomenta o desenvolvimento

sócio-intelectual dos estudantes. Ele tem de ser um facilitador, um incentivador, um

motivador da aprendizagem e da socialização do aluno. Este deve ter um papel mais

ativo nas atividades que lhe possibilitem aprender e desenvolver-se de um modo

integral e harmonioso. A sociedade dos nossos dias necessita de pessoas que saibam

aprender e reaprender, cabendo à instituição educativa oferecer condições para que os

alunos trabalhem essas habilidades e desenvolvam competências.
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3.2 – Profissionalidade e profissionalismo no ensino superior

São, hoje, exigidas ao professor do ensino superior ações bastante diversas das

tradicionalmente praticadas. O professor tem de ter a noção que o processo de ensino

envolve, não apenas fatores cognitivos, mas também afetivos, éticos, metodológicos. A

estes fatores acrescentam-se os (Enricone, 2007, in Cunha (org.), 2007:154) “ (…) os

desafios de construir conceitos, desconstruir outros, já instalados”. A qualidade do

professor universitário implica alguns pressupostos como, por exemplo, (Beherens,

1998 in Masetto (org.), 1998) o ser crítico, reflexivo, pesquisador, inovador,

questionador. Nesse sentido, Zabalza (2004) salienta que ensinar é uma tarefa complexa

na medida em que exige um conhecimento consistente acerca da disciplina ou das

atividades, e sobre a maneira como os estudantes aprendem.

O termo profissionalidade é usado no contexto deste estudo enquanto conjunto de

singularidades, socialmente construídas, que permitem distinguir uma profissão de

outros tipos de atividades. Na perspetiva de Roldão (2005:117) o estatuto de

profissionalidade docente é específico e distinto de outras profissões.” (…) porque a

função de ensinar (…) é alguma coisa que lhe é específica, que outros atores , se

possuírem saberes apenas conteudinais idênticos, não saberão fazer”. A autora, no

mesmo estudo, expõe alguns atributos da profissionalidade, como o reconhecimento da

especificidade da função, o saber específico relacionado à atividade e a sua natureza, o

poder de decisão sobre a atividade e a autonomia do seu exercício.

Ramalho (2004:53) entende a profissionalidade como estado e processo, isto é,

surge como um “ (…) conjunto de características de uma dada profissão que tem uma

natureza mais ou menos elevada segundo os tipos de ocupação. É a racionalização dos

saberes e das habilidades utilizadas no exercício profissional”. Este autor salienta, ainda,

que a profissionalização da docência se configura como um paradigma emergente, na

medida em que o professor passa a ser considerado construtor da sua identidade, ao

contrário de um técnico, que surge como um executor de tarefas planeadas por

especialistas. Complementando esta ideia acerca do ser professor, Veiga (2008) refere

que existe uma relação direta entre a construção da identidade e da profissionalização

docentes, salientando que a constituição da identidade docente se caracteriza como uma

das condições para a profissionalização do professor.
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Nas investigações relacionadas com a problemática da profissionalidade docente

constata-se que este é um conceito ainda em construção que aponta para um novo

sentido da docência, entendida na sua complexidade e numa perspetiva relacional entre

os indivíduos e os espaços sociais onde exercem assuas atividades profissionais.

De acordo com Rodrigues (2006: 22), a profissionalidade docente “ (…) assenta

basicamente numa relação dialética, eventualmente, tensa, entre uma sólida aquisição de

conhecimento científico, na área especifica de ensino e na das Ciências da Educação, e

uma prática reflexiva que requer capacidades de observação e análise, de diagnóstico e

de avaliação segundo critérios pedagógicos, éticos, e políticos, ou seja, valorizando a

prática e a experiência como local de produção de conhecimentos (…)”.

Reflexividade é uma característica dos seres racionais

conscientes; todos os seres humanos são reflexivos, todos

pensamos sobre o que fazemos. A reflexividade é uma auto

análise sobre nossas próprias ações, que pode ser feita comigo

mesmo ou com outros. LIBÂNEO (1999, P. 55).

A profissionalidade docente não se refere apenas ao desempenho do ofício de

ensinar, mas sobretudo, expressa valores que se ambiciona alcançar no exercício da

profissão. Isto é, refere-se às  “ (…) qualidades da prática profissional dos professores

em função do que requer o trabalho educativo”. (Contreras, 2002:74).

No que se refere à profissionalidade docente entendemos que a ação do professor

envolve diversos aspetos como a reflexão, organização e decisão, mas também, a

comunicação, a relação.

É na sala de aula que se legitima mais plenamente a especificidade do trabalho

docente, e é nela que ocorre a síntese dos saberes, onde surgem os grandes desafios à

docência no ensino superior.

Para Dubar (2000), em contextos de formação e de trabalho é face ao ensino dos

estudantes que os professores têm a possibilidade de construir a sua identidade

profissional, modelando-se por valores e princípios de ação através de um trabalho

profissional específico e organizado.
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De acordo com Roldão (2005:8) para uma melhor compreensão do conceito de

profissionalidade, tem de se partir do conceito de ensinar como “ (…) o ato de fazer

aprender alguma coisa a alguém”, definindo profissionalidade como “ (…) aquele

conjunto de atributos, socialmente construídos, que permitem distinguir uma profissão

de outros tipos de atividades”.

Ramalho, Núñes e Gauthier (2003: 53) compreendem a profissionalidade como “

(…) estado e processo” e definem esta como: “ (…) a racionalização dos saberes e das

habilidades utilizadas no ensino”.

O profissionalismo refere-se, por outro lado, a um conjunto de condutas coletivas

relativas a um determinado grupo sócio - laboral. Os profissionais de cada área

apresentam padrões característicos em termos comportamentais, de habilidades e de

destrezas, bem como adotam valores que se concretizam em atitudes mais ou menos

similares dentro do seu grupo. Nesse processo apropriam-se do “know-how” já

existente, e, simultaneamente, produzem conhecimentos decorrentes da sua atividade.

O desempenho profissional do professor está diretamente relacionado com as

diversas funções que os professores têm de cumprir na escola atual. Segundo Afonso

(2009: 39), pode-se definir avaliação de desempenho como “(…) um processo

formativo e sumativo (ao mesmo tempo) de construção de conhecimentos, a partir dos

desempenhos docentes reais, com o objetivo de provocar mudanças, desde a

consideração axiológica do que é desagradável, valioso e o dever ser do desempenho

docente. Acrescentamos ainda que é um processo avaliativo das práticas que exercem os

professores, em relação às obrigações inerentes à sua profissão e cargos.

A noção de profissionalismo docente não se limita aos conhecimentos,

capacidades e valores que definem comportamentos e atitudes do grupo em termos de

ensino, mas envolve a compreensão e a inserção destes no contexto político social de

ação educativa.

O conceito de profissionalismo tem de ter como base a “ (…) ética do dever, do

compromisso e da justiça social, justiça concebida como equidade enquanto via para a

igualdade e assente num conceito de professor como inovador ou como investigador”

(Estrela 2002:25).

A evolução da sociedade, ao nível laboral, cultural e social exige um novo

profissionalismo docente. Este novo profissionalismo não se compadece com a
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imobilidade de saberes, nem com a rotina das práticas. Exige-se estímulo e

desenvolvimento profissional a todos, incluindo os professores.

O novo profissionalismo docente baseia-se em regras éticas e na qualidade do

serviço prestado. A nova cultura profissional deve orientar-se por critérios de exigência

relativamente à carreira docente, às suas condições de acesso, de profissões, de

avaliação, etc.

O profissionalismo envolve um conjunto de saberes e de capacidades, mas

também implica um conjunto de atitudes moderadas por valores preparadas pelo corpo

de profissionais. Como salienta Rodrigues (2006: 23) o conceito de profissionalismo

mais alargado “(…) que implique uma perspetiva ampla da atividade educativa e que

integre não só as competências de apropriação e transformação do real que permitem ao

professor organizar o processo de ensino aprendizagem de forma racionalizada mas

também as competências que exigem à atividade docente uma dimensão moral e ética,

contributo essencial para a construção de uma identidade e consciência profissionais

intrínsecas”.

3.3 – Contributo da formação para a profissionalidade e o profissionalismo

(...) torna-se desnecessário falar a respeito da contínua formação se não é

sob a perspectiva de crescer como pessoas (...) A idéia de aperfeiçoamento,

de desenvolvimento pessoal, entre outras costuma ser atribuída comumente

ao conceito de educação. ZABALZA, (2004 p. 39).

Refere Zabalza (2002),que a docência universitária, na atualidade, se encontra

ligada a três ideias: ao profissionalismo, por ser uma atividade complexa que requer

formação específica, à aprendizagem ao longo da vida, o que requer uma atualização

constante e à importância da qualidade docente na melhoria da aprendizagem.

Torna-se, também, necessário refletir sobre os desafios a enfrentar face à

sociedade globalizada e exigente. O professor precisa de acompanhar, não somente as

tecnologias, mas a própria dinâmica da produção do conhecimento presentes no século

XXI.
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É fundamental, assim, dar atenção à formação do professor do ensino superior,

pois segundo Pimenta e Anastasiou (2002), a maioria das universidades e instituições de

ensino superior têm recebido, cada vez mais, professores inexperientes, sem preparação

e até com desconhecimento científico do que seja o processo de ensino e aprendizagem.

Para auxiliar o professor ao nível do seu desenvolvimento profissional é

importante proporcionar-lhes uma formação orientada para a reflexão e capaz de

facilitar a independência e a autonomia profissional. Para além de proporcionar a

reflexão, é relevante que propicie a oportunidade para a discussão e colaboração entre

professores. A formação de professores deve ser um espaço de transformação de

atitudes e de comportamento profissional através da partilha e da reflexão sobre

realidades e ações concretas e diversificadas.

A formação de professores deve ser pensada tendo em atenção o contexto de

trabalho, resultante de fatores sociais, culturais, políticos e económicos. Para além de

possuírem conhecimentos sobre o conteúdo específico da sua área, necessitam de uma

formação abrangente que lhes proporcione conhecimentos sobre a sociedade do seu

tempo, e precisam de compreender as relações entre a educação e a sociedade.

Igualmente, é importante pensar a formação de professores, do ponto de vista local, do

singular e do pessoal.

3.3.1 – A análise das necessidades de formação

Eu estou convencido de que tenho em mim algumas qualidades, graças às

quais não é desonestamente que sou professor; e estou convencido de que

há mil outros que não têm estas qualidades, ao mesmo tempo que há outros

ainda que têm, além das minhas, aquelas que me fazem falta. Sebastião da

Gama, (1958: 48).

O fenómeno educativo surge como algo complexo, singular, exigindo da parte do

professor flexibilidade, capacidade de adaptação às mudanças que vão ocorrendo, bem
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requer a aquisição de competências, a construir por combinação e integração entre o

saber académico, o saber prático e o saber transversal.

Nesta ótica, existem diversas razões para o desenvolvimento de programas de

formação contínua de professores, fazendo-se, frequentemente, referência à necessidade

de melhoria no ensino e de desenvolvimento profissional do professor.

De modo a poder corresponder às necessidades e exigências do ensino e da

sociedade, as necessidades de formação podem ser percecionadas pelos professores,

pela instituição ou pelos alunos nos casos do ensino superior.

Os professores ao longo da sua vida profissional passam por diversas fases, as

quais são influenciadas por aspetos da sua vida pessoal, pelo ambiente organizacional e

pelas condições de trabalho, tudo isso podendo interferir na sua perceção das

necessidades de formação.

A docência é uma atividade complexa, plural, flexível e reflexiva, que se constrói

na interação entre os pares, nos cursos de formação inicial e continuada, ao longo da

trajetória profissional, nas instituições em que o professor trabalha e, particularmente,

na relação com os estudantes em contexto de sala de aula.

Ao nível do ensino, nomeadamente do ensino superior propõe-se a transferência

da ênfase no ensino para a aprendizagem. Assim, passa-se da centralização na ação do

professor para a ação do estudante, tendo este um papel fulcral no desenvolvimento de

ações necessárias à aprendizagem e na aquisição de habilidades. Por outro lado o

professor em vez de assumir a função de agente de transmissão de informações passa a

ser visto como um mediador pedagógico, um orientador do processo de aprendizagem

dos estudantes. Igualmente importante é que o estudante universitário adquira

progressiva autonomia na aquisição de conhecimentos subsequentes.

Ao longo do tempo foi-se procurando os atributos ou as características que

permitissem definir o «bom professor». Esta procura levou, na segunda metade do

século XX, ao estabelecimento de uma trilogia que teve muito sucesso: saber

(conhecimentos), saber-fazer (capacidades), saber-ser (atitudes).

Nos anos 90, impôs-se um outro conceito: o das competências. Este conceito

ganha relevo, não apenas em termos de reflexão teórica, mas também, ao nível das

reformas educativas.



Parte I – Enquadramento Teórico, Conceptual e Normativo do Estudo

Página 94

Além de se exigir que o professor transmita e ensine conhecimentos técnicos,

espera-se que ele seja capaz de contribuir para mudar comportamentos e atitudes dos

alunos. A formação de professores tem de resultar numa mudança do professor e do

ensino, para assim se criarem as condições necessárias para que ocorram mudanças nos

alunos.

Hoje, a realidade da universidade obriga o docente a ir além da instituição.

Comunicar com o público, intervir no espaço público da educação, faz parte do papel

profissional docente.

A universidade assume objetivos específicos de investigação, de ensino e de

aprendizagem e, principalmente, de tomadas de decisão formativas, aceitando-se, hoje,

que a docência no ensino superior constitui um espaço próprio e distinto de

competências profissionais (Zabalza, 2003), isto é da “profissionalidade docente”.

Um dos pilares no desenvolvimento de respostas aos novos desafios no ensino

superior é o corpo docente e a sua “formação pedagógica-profissional”.

Quer a sociedade, em geral, quer os estudantes de um modo particular, necessitam

de professores no ensino superior que dominem o conhecimento, sejam grandes

pesquisadores, mas que, igualmente, possuam domínio sobre as práticas de ensino e

sejam profissionais, sempre em procura, da sua atualização.

O artigo 10º da Declaração Mundial sobre Educação Superior no Século XXI

(1998: 26) aponta para a necessidade de iniciativas na área do desenvolvimento da

prática dos docentes do ensino superior. Devem ser tomadas providências adequadas

para pesquisar, atualizar e melhorar as habilidades pedagógicas, por meio de programas

apropriados de desenvolvimento pessoal, estimulando a inovação constante dos

currículos e dos métodos de ensino e aprendizagem.

Os professores do ensino superior percebem que o ensino superior está a mudar,

que os estudantes são diferentes e que a sociedade se transformou. Assim, importa

reconhecer a necessidade de construir práticas pedagógicas adequadas à nova realidade.

Ajustar a prática à necessidade de ensino que a sociedade atual impõe, requer uma

mudança de mentalidade e uma perceção de que se está sempre em construção. As

mudanças no ensino dependem da formação do professor e da transformação das suas

práticas na sala de aula.
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O professor do ensino superior necessita de decidir sobre a forma de ensino por

que vai optar, sobre a forma como os conteúdos da sua disciplina se relacionam com

conteúdos de outros domínios, sobre as situações de aprendizagem que quer construir,

sobre os materiais pedagógicos mais adequados aos objetivos a atingir.

De um modo geral, todos defendem que o professor do ensino superior necessita

de formação, o que é preciso perceber é que o termo formação pode ser usado numa

aceção ampla de desenvolvimento do sujeito, ou numa aceção restrita de aquisição ou

aperfeiçoamento de conhecimentos, atitudes e competências e competências

profissionais.

Na literatura deparamo-nos com definições que, enquadrando-se numa linha

mais tecnicista, se centralizam na aquisição ou aperfeiçoamento de competências

essenciais ao desempenho docente.

A formação contínua do professor do ensino superior é fundamental, não apenas

para a melhoria do ensino, mas também para o desenvolvimento do professor, quer em

termos profissionais, quer pessoais. O professor do ensino superior para o

desenvolvimento da sua atividade necessita de possuir uma sólida formação cultural,

pessoal e social e necessita de permanente atualização e desenvolvimento. No ensino

superior continua a ser essencial o desenvolvimento de capacidades e valores e continua

a ser fundamental a função formativa.

A formação de professores como forma de educação permanente deve ser um

processo de aprendizagem e de socialização, centrado na interação entre colegas e nos

problemas, necessidades que trazem da sua prática docente.

Em termos de formação contínua há quem identifique, como Jackson (1971,

citado por Rodrigues e Esteves, 1993)), duas perspetivas: a perspetiva do deficit e a

perspetiva do crescimento.

A perspetiva do deficit ou deficiência, como também é conhecida “(…) radica

nas convicções de que uma dada formação de professores é obsoleta ou ineficiente”.

(Rodrigues e Esteves, 1993:49).

Fala-se numa formação obsoleta porque a formação inicial é limitada,

apresentando falta de atualização no domínio científico e disciplinar e devido ao

desconhecimento relativamente a novidades ao nível educacional. (Rodrigues e Esteves,
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1993). Por sua vez a ineficiência da formação encontra-se associada às competências

práticas dos professores.

A perspetiva do crescimento “(…) assume o trabalho do professor como uma

atividade complexa e multifacetada e visa não o reparar de uma inadequação pessoal do

professor, mas a procura de uma maior realização do praticante deste oficio”.

(Rodrigues e Esteves, 1993:50).

Ao nível do ensino superior o processo formativo é entendido como algo

polidimensional, pelo que não basta aos professores dominarem os saberes e saberem

ensinar. Os professores necessitam de orientação para ampliarem os seus quadros de

referência sobre modelos de formação (Esteves, 2007).

Ambrósio (2001: 93), defende uma formação de professores que supere a

simples melhoria das competências técnicas de organização e de gestão do ato

pedagógico, opondo, ao conceito de formação pedagógica dos professores do ensino

superior, o conceito de “construção do conhecimento pedagógico e das competências

formativas dos Professores/ Investigadores Universitários”.

A formação profissional de professores (Rodrigues, 2006: 35) “ (…) enquanto

conjunto diversificado de atividades que pretendem possibilitar-lhe os meios de

apropriação do conhecimento produzido no decorrer da sua experiência profissional

visando uma intervenção profissional responsável e autónoma nas decisões em

Educação focaliza novos papéis do professor na estrutura educativa, nomeadamente,

retirando-os da exclusividade da sala de aula e da mera implementação de decisões

oriundas da administração ou da comunidade de especialistas universitários, ao mesmo

tempo que os estimula para a observação distanciada, para a análise rigorosa e para a

teorização da sua experiência profissional bem como para a ponderação das

consequências sociais e éticas das suas decisões”.

Segundo Garcia (1999: 253), a formação dos docentes do ensino superior só

poderá ser eficaz se: partir das necessidades atuais e futuras da organização e dos seus

membros; se centrar na prática profissional e partir da reflexão crítica em relação ao

próprio ensino; se visar a construção de um saber específico, de carácter técnico e

fundamentado cientificamente; se partir do próprio professor, para ser feita de forma

colaborativa, em grupo e com os colegas, valorizando-se a importância da formação nos

departamentos, em primeira instância, e institucional, num segundo momento.
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O desenvolvimento profissional ao longo de toda a carreira é um aspeto saliente

da profissão docente. Sendo uma necessidade evidente não deve ser entendido como

uma adversidade, antes deve ser encarado de modo positivo. A finalidade do

desenvolvimento profissional é tornar os professores mais aptos a desenvolver um

ensino adaptado às necessidades e interesses de cada aluno e de contribuir para a

melhoria das instituições de ensino realizando-se pessoal e profissionalmente.

Existem quatro grandes domínios de formação necessários ao professor: a

formação na área de especialidade, ou seja o assunto que o professor ensina; a formação

cultural e social, que inclui a sensibilização para os grandes problemas do mundo

contemporâneo e o alargamento a outras áreas do saber e da cultura; a formação

educacional, que inclui diversos saberes sobre a educação, com destaque para a

formação nas didáticas de ensino; a formação prática.

3.3.2 - Paradigmas da formação inicial e contínua

Em Portugal, não existe tradição de uma formação inicial específica para a

docência no ensino superior, pelo que se impõe como prioridade desenvolver a

formação contínua.

A formação de professores tem evoluído existindo diversos modelos de formação.

A diversidade de objetivos, conteúdos, métodos e estratégias, para formar professores

assentam em diferentes conceções de profissão.

O modelo de racionalidade técnica aborda a atividade docente partindo da

conceção do professor como técnico. Enquanto técnico, o professor desenvolve

atividades instrumentais com recurso a teorias e técnicas cientificas. O papel do

professor é meramente técnico, na medida em que aplica os conhecimentos e os

métodos científicos (Gómez, 1992). O modelo de racionalidade técnica caracteriza-se,

essencialmente, pela separação entre a teoria e a prática na formação profissional.

Em oposição a este modelo, surge o da formação do professor como prático

autónomo, que requer do professor a capacidade de reflexão, de solucionar problemas,

de ser criativo. Nesta perspetiva o professor é alguém capaz de intervir na realidade, de
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lidar com a complexidade, com a diversidade cultural, de tomar decisões. O professor

necessita de uma formação multidimensional.

Numa perspetiva de reflexão da prática, Sacristán e Pérez Gómez (2000)

apontam três aspetos essenciais para os programas de formação de professor:

• Aquisição de uma bagagem cultural de orientação política e social, enfatizando as

disciplinas humanas como eixo central dos conteúdos do curso;

• Desenvolvimento de capacidades de reflexão crítica sobre a prática;

• Desenvolvimento de atitudes que requerem o compromisso político do professor,

como intelectual transformador na aula, na escola, no contexto social, com atitude

de experiência, generosidade e colaboração.

Atendendo ao lugar ocupado pelo professor no processo de formação podemos

falar em três modelos: o modelo que concebe professor como objeto da sua formação; o

que concebe o professor como sujeito ativo da sua formação e o que concebe o

professor como sujeito e objeto da formação.

No modelo que concebe o professor objeto da formação, a componente prática da

profissão é aprendida com um professor mais experiente que tem o papel de

exemplificar como se deve agir.

No modelo que concebe o professor como sujeito ativo da sua formação sobressai

a centralidade a centralidade do professor. O professor é visto como uma pessoa

autónoma, detentora de uma experiência e de um sentido de vida. Há uma preocupação

em ajudar o professor a tornar-se eficaz, mas isso só é possível, segundo Estrela

(2002),se ele tiver uma visão positiva de si próprio. É importante a autonomia do

professor no processo de construção do seu desenvolvimento pessoal e profissional.

No modelo que compreende o professor como sujeito e objeto de formação,

defende-se a necessidade de desenvolver no professor uma atitude crítica sobre o ensino

e as suas práticas. É no confronto entre a teoria e a prática que o professor se questiona,

e toma consciência crítica do real e identifica e constrói alternativas criadoras de

mudanças.

Ferry (2003) apresenta três modelos teóricos de formação de professores: o

modelo centrado nas aquisições, o modelo centrado no processo e o modelo centrado na

análise.
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O modelo centrado nas aquisições tem como base as teorias comportamentalistas

e recai na aquisição do conhecimento específico das disciplinas a ensinar e a sua

operacionalização didática, nas práticas educativas, conceptualizadas enquanto espaço

de aplicação da teoria. Por sua vez, o modelo centrado no processo evidencia o

desenvolvimento da personalidade do professor, valorizando a sua capacidade de

responder a situações novas e/ou complexas e a sua coresponsabilização no processo de

autoformação. No modelo centrado na análise são valorizadas as capacidades de

observação. Procura-se a aquisição e análise de conhecimentos metodológicos e de

técnicas de intervenção, de modo a encorajar o professor a questionar as situações reais

do ato educativo, por meio da análise e avaliação das suas intervenções.

A literatura educacional relativa à formação de professores tem referido a

coexistência de várias orientações conceptuais, fundamentadas em quadros teóricos

distintos (Feiman-Nemser, 1990; Liston & Zeichner, 1991). Feimen-Nemser 1990,

citada por (Carreiro da Costa,1996) adota a terminologia “orientações conceptuais”,

para se referir a um conjunto de ideias sobre os objetivos da formação de professores e a

forma de os alcançar. A autora classifica-as em cinco grupos: académica; prática;

tecnológica; pessoal e crítica/social.

Na orientação académica, a formação de professores baseia-se no processo de

transmissão de conhecimentos científicos e culturais, visando dotar os professores de

uma formação especializada. O ensino é visto como um processo de transmissão do

conhecimento e desenvolvimento da compreensão, sendo o professor considerado um

intelectual, um erudito e um especialista com uma formação científica sólida. Há uma

valorização do conteúdo a ser ensinado, bem como a capacidade dos professores em

transformar esse conhecimento do conteúdo em conhecimento de como ensinar. A

orientação académica valoriza o professor enquanto especialista de uma disciplina

científica de ensino, pelo que uma formação de professores desenvolvida com esta

orientação privilegia uma sólida formação científica e rigor na transmissão de

conhecimentos.

Na orientação prática / orientação pedagógica, coloca-se a enfâse na competência,

na arte e perícia que os práticos especialistas evidenciam na concretização do seu

trabalho. O ensino é entendido como um processo de investigação, e experimentação,
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aprendendo os professores a ensinar por meio da reflexão na ação e da reflexão sobre a

ação. O modelo de aprendizagem relacionado com esta orientação é cingido à

aprendizagem pela experiência e pela observação.

Na orientação pessoal a formação de professores valoriza o aperfeiçoamento do

desenvolvimento pessoal do professor. Esta orientação fundamenta que o aprender e o

ensinar, é um processo pessoal que tem por objetivo apoiar o professor na aprendizagem

da compreensão e desenvolvimento enquanto pessoa. Nesta abordagem os professores

são estimulados a descreverem as suas necessidades formativas e a participarem na

definição dos objetivos e conteúdos da sua formação profissional.

Na orientação crítica / social, a formação de professores encerra uma estratégia

global na construção de uma sociedade mais justa e democrática. Nesta orientação

valorizam-se as dimensões políticas e ética do ensino, e o professor deve adotar as duas

funções, de educador e ativista político. Nesta abordagem entende-se ser importante que

a formação considere o desenvolvimento de habilidades de ensino, não como um fim

em si mesmo, mas como um meio de abrangerem um conjunto de objetivos educativos

estabelecidos.

Também referindo-se aos modelos, Zeichner &Liston (1990, citados por Nóvoa

2002), expõem uma outra forma de estruturação, com base em quatro grandes tradições

dos EUA: académica; da eficiência social; desenvolvimentalista e reconstrucionista

social.

No que se refere à abordagem dos modelos e paradigmas da formação de

professores, e apesar dos autores apresentarem uma estruturação conceptual diferente,

consideramos existirem algumas semelhanças entre os modelos e paradigmas

apresentados por Ferry e Zeichner. Assim, é possível criar as seguintes associações

entre os modelos e paradigmas dos autores já referidos: o modelo centrado nas

aquisições com as orientações, académica e tecnológica e com as tradições académica e

da eficiência social; o modelo centrado no processo com a orientação pessoal e a

tradição desenvolvimentalista; o modelo centrado na análise com a orientação prática; a

orientação crítica/social coma tradição reconstrucionista social.

Schon (1987) propôs uma formação reflexiva, perspetivando a necessidade de

uma prática profissional reflexiva. Procura-se uma prática reflexiva capaz de conduzir o

profissional a reconstruir os seus saberes e a atenuar a separação entre a teoria e a
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prática. A teoria serve de apoio e de clarificação da prática e esta questiona a teoria. Um

professor reflexivo responsabiliza-se pelo seu próprio desenvolvimento.

Numa perspetiva de desenvolvimento profissional é necessário incentivar, não

apenas os professores a frequentar ações de formação, mas também é preciso dar

atenção à orientação das próprias ações de formação.

Eraut (1985) fala em quatro paradigmas: o paradigma do deficit, o paradigma do

conhecimento, o paradigma de mudança e o paradigma da resolução de problemas.

O paradigma da mudança (Rodrigues e Esteves, 1993:50-51) “(…) radica a sua

conceptualização nas necessidades de o sistema educativo acompanhar, ou mesmo

antecipar, as mudanças na sociedade, em geral, e nas necessidades de as escolas se

abrirem às mudanças que ocorrem na comunidade local”. O docente necessita de ter

uma reorientação em termos de competências de modo a poder acompanhar as

mudanças.

O paradigma da resolução de problemas assenta nos seguintes pressupostos

(Rodrigues e Esteves, 1993:51) “(…) dada a complexidade do ato educativo, a

emergência de problemas é uma constante em cada escola e em cada sala de aula. O

diagnóstico destes problemas resulta melhor quando feito pelo próprio professor, dado o

seu conhecimento direto dos alunos e do contexto escolar”. As atividades de formação

contínua devem, assim, procurar orientar-se para o estudo e solução de problemas.

Ninguém parece negar a importância da formação contínua, o que por vezes se

questiona é a forma como é desenvolvida e é isso que necessita de ser refletido.

A qualidade que se deseja para a formação de professores terá de passar por uma

mudança de perspetiva relativamente aos formandos. Estes não devem ser vistos como

um corpo passivo que se limita a receber determinados conhecimentos considerados

necessários ao seu desempenho enquanto docentes, mas considerados sujeitos activos.

As universidades devem investir na formação do seu corpo docente para que esses

possam transformar as instituições em espaços de produção de ensino e pesquisa

Por vezes, questiona-se a caracterização da formação contínua como

desenvolvimento pessoal do sujeito ou como desenvolvimento profissional, no entanto o

desenvolvimento profissional é indissociável do desenvolvimento pessoal.

Segundo Feldmann (2004), o professor do século XXI tem de mudar a sua

postura, deixando de ser dono do saber ou de um técnico para ser o mediador. A prática
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profissional é a questão fulcral dos projetos de formação, nos quais professor e

formando aprende em um contexto de referências, sendo o sujeito da própria

aprendizagem.

Marcelo (2009), entende que o desenvolvimento profissional dos professores

deverá ser compreendido como um processo individual e coletivo, contextualizado ao

local de trabalho dos docentes e que deve contribuir para o desenvolvimento das suas

competências profissionais através de experiências formais e informais.

Esta ideia da importância dos mecanismos de apoio e da interação com o local de

trabalho é reforçada por Day (2001: 15), quando refere que “O sentido do

desenvolvimento profissional dos professores depende das suas vidas pessoais e

profissionais e das políticas e contextos escolares nos quais realizam a sua atividade

docente.”

Na perspetiva de Carreiro da Costa, Carvalho, Onofre, Diniz & Pestana (1996: 7).

“A aprendizagem da profissão docente é um processo complexo, que se realiza durante

toda a vida profissional e antes mesmo da entrada em curso de preparação formal para a

docência, envolvendo diversos tipos de influência em diferentes contextos”

O professor precisa desenvolver uma competência para a aprendizagem

permanente, estar sempre atento, aprender em função de leituras, de reflexão, de cursos,

de conversas, de modo a manter – se atualizado sobre o que ocorre no mundo e nas suas

disciplinas específicas (De Masi, 2000).

A formação contínua de professores deve ter um sentido que valorize, não apenas

a aquisição de conhecimentos, mas também o desenvolvimento de competências.

Deverá ser congruente à realidade de cada instituição de ensino e do seu grupo de

professores.

A formação contínua (Rodrigues, 2006: 34) “ (…) é entendida como direito e

dever do professor e orienta-se por objetivos como o de promover a atualização e o

aperfeiçoamento, bem como o de promover a investigação aplicada e a divulgação da

inovação educacional; o de melhorar a competência profissional nos vários domínios da

atividade docente; o de incentivar a participação ativa na inovação educacional e na

melhoria da qualidade de educação e do ensino; o de adquirir novas competências

relativas à especialização exigida pela diferenciação e modernização do sistema

educativo (…)”.
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Rodrigues (2006: 34) define a formação profissional contínua como “ (…) o

conjunto diversificado de atividades realizadas de forma sistemática ao longo da vida

docente e articulada com as situações de trabalho que visam não só dotar o professor de

conhecimentos, capacidades, atitudes e valores adequados ao exercício das tarefas

profissionais em ordem à melhoria da qualidade da educação proporcionada aos

educandos, como pretendem possibilitar–lhes os meios de apropriação do conhecimento

produzido no decorrer da sua experiência profissional, visando uma intervenção

profissional responsável e autónoma, nas decisões da educação (…)”.

A formação contínua de professores, entendida como um conjunto variado de

atividades abrange modalidades distintas, quer formais quer informais, visando

objetivos diversos. Por outro lado a formação contínua, não deve ter um caráter pontual

e fragmentado, mas deve decorrer ao longo da vida profissional, acompanhando a

progressão na carreira de modo a contribuir para o desenvolvimento profissional do

professor e deve contribuir para apoiar o profissional a ultrapassar as dificuldades do

quotidiano ou para melhorar a sua performance, bem como para o seu desenvolvimento

pessoal e profissional em diferentes aspetos.

Igualmente decorre da definição apresentada que a formação contínua se deve

focalizar nos novos papéis que o professor tem de cumprir, nomeadamente, “ (…)

retirando-os da exclusividade da sala de aula e da mera implementação de decisões

oriundas da administração ou da comunidade de especialistas universitários, ao mesmo

tempo que os estimula para a observação distanciada, para a análise rigorosa e para a

teorização da sua experiencia profissional bem como para a ponderação das

consequências sociais e éticas das suas decisões”. (Rodrigues, 2006:35).

A formação profissional continua em contexto de mudança e de competitividade

tem de ser encarada como um processo que deve ser dinâmico e evolutivo. Este é,

também, um processo pessoal, permanente, contínuo e inconcluso, envolvendo

diferentes etapas e instâncias.

Salienta Jesus (2000) que a formação contínua de professores não deve ter como

objetivo resolver deficiências da formação inicial, mas deve ser orientada para a

resolução de problemas, segundo o «paradigma de resolução de problemas» de Éraut

(1987, citado em Jesus, 2000), ou para a promoção de inovações no meio escolar,

segundo o «paradigma da mudança» de Fullan (1987, citado em Jesus, 2000).
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É importante desenvolver ações de formação para os professores, mas como

referem Fullan & Hargreaves, ( 2001: 40). “Muitas iniciativas de formação contínua

assumem a forma de algo que é feito aos professores e não com eles, muito menos para

eles.” Já referia Landsheere (1978, citado em Pacheco & Flores, 1999), que a formação

contínua não deve ser «reduzida» a um problema individual e pessoal de cada professor

numa perspetiva de reciclagem, mas numa perspetiva de desenvolvimento coletivo.

3.4 – Desenvolvimento e cultura profissional dos professores – o contributo da

formação

Hoje deseja-se que o professor tenha competência para inovar e para intervir na

questão social. O professor tem de ampliar o exercício profissional para além do saber

das disciplinas a que se encontra vinculado. O grande desafio que se coloca ao professor

do ensino superior é o de ser capaz de construir a sua identidade profissional, de

corresponder à mudança, de ser inovador. É no quadro desta realidade que surge a

necessidade de serem revistos e redimensionados conceitos, quer através de ações de

formação contínua, quer através do confronto de ideias com outros colegas. Como

salienta Leite (2005:3) o que se propõe é que se recorra a “ (…) processos positivos de

mudança que se ancorem num trabalho dos professores realizado sobre si próprios e

sobre as suas experiências”. O que é importante é perceber que “ (…) uma preparação

pedagógica que conduza a uma construção da sua experiência pode ser altamente

mobilizadora para a revisão e a construção de novas formas de ensinar. O diálogo entre

a experiência e a história, entre uma experiência e outra ou outras, o confronto das

práticas com as contribuições da teoria, com suas leis, princípios e categorias de análise,

num movimento de desvelar, pela análise da prática, a teoria em ação, o processo de

investigação da prática, de forma intencional, problematizando-a em seus resultados e

no próprio processo efetivado, são desafios e possibilidades metodológicas na

preparação pedagógica dos docentes universitários.” (Pimenta e Anastasiou, 2002:250).

O processo de construção de identidade é contínuo e evolutivo. A este propósito

refere Castells (2001) que a identidade profissional vai sendo construída em torno de



Parte I – Enquadramento Teórico, Conceptual e Normativo do Estudo

Página
105

crenças e de valores profissionais transmitidos por herança cultural no interior de grupos

de pertença e de outros grupos que participam nas ações que influenciam os

profissionais pelo sistema de hábitos, rotinas, dimensões tecnológicas, económicas,

sociais e políticas produzidas nas organizações.

A cultura profissional dos docentes foi-se construindo através da partilha dos

hábitos de trabalho que se iam desenvolvendo no estabelecimento de ensino, no grupo

de professores, na adesão aos valores, às crenças, aos objetivos e princípios definidos,

no reconhecimento e no enquadramento social e institucional.

Os profissionais que trabalham na instituição escolar integram uma cultura (ou

culturas) que constituem uma rede de crenças, expetativas, normas e comportamentos.

As culturas profissionais dos professores constituem por vezes resistências à

mudança nas escolas, na medida em que os professores entendem a mudança como um

colocar em causa as formas de trabalho instituídas e os direitos adquiridos (Alaiz &

Gonçalves, 2003).

O conceito de cultura profissional dos professores encontra-se relacionado com a

forma como estes profissionais desenvolvem o seu trabalho na e para a escola. Neste

sentido, traduz-se nas práticas que utilizam, nas crenças que estão subjacentes à sua

forma de entender o trabalho realizado e que realizam, assim como as rotinas que os

motivam nas atuações com a escola, com os outros professores e com os estudantes.

Refere Marcelo (2009) que o processo identitário se constrói a partir do processo

de socialização numa organização, e neste caso, na organização escolar, pelo que o

desenvolvimento profissional dos professores, está intimamente ligado com a cultura

profissional dos professores predominante quer na instituição de ensino, quer no grupo

disciplinar a que pertencem.

Hargreaves (1994) e Thurler (2004), apesar de diferirem na terminologia,

consideram que existem cinco tipos de culturas profissionais dos professores:

individualismo, balcanização ou fragmentação, colegialidade forçada, colaboração e a

grande família.

O individualismo caracteriza-se pelo isolamento e proteção da interferência

externa, constituindo limitação ao desenvolvimento profissional: enfatiza a forma de

trabalho mais tradicional e praticada nas nossas escolas (Lima, 2000, 2003). Os

docentes centram o seu trabalho nas atividades de sala de aula e fazem-no,
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isoladamente. Numa escola onde esta cultura é preponderante, não existe a partilha de

saberes ou de recursos entre professores.

A fragmentação ou balcanização caracteriza-se por uma interação estratégica entre

professores: os professores nem estão isolados, nem trabalham como um todo.

Organizam-se atendendo aos interesses e identidades específicas, face às quais

desenvolvem a sua identidade e lealdades. Neste tipo de cultura profissional os

professores trabalham juntos mas de forma isolada, na medida em que se associam a

outros colegas em subgrupos, mas estes fecham-se sobre si próprios e têm tendência

para o isolamento e não sentem que pertencem ao resto do grupo docente (Thurler,

2004).

A colegialidade forçada é entendida como uma falsa cultura de colaboração: os

professores não interiorizam, não partilham valores comuns, nem se adaptam a

processos de mudança iniciados. O trabalho em grupo quando existe é o resultado de

uma imposição da liderança de topo.

A cultura de colaboração caracteriza-se por uma verdadeira interação entre

professores. Estes selecionam, de forma espontânea, voluntária e informal, com quem

desejam trabalhar, sem qualquer interferência, numa base de partilha, confiança e apoio

mútuo. As formas de colaboração podem ir desde a partilha de materiais, preparação de

aulas, planificação de atividades, definição de critérios de avaliação, elaboração de

instrumentos de avaliação e discussão de resultados académicos. As escolas onde esta

cultura é dominante apresentam elevados índices de confiança e aprendizagens de

qualidade (Sanches, 2000; Hargreaves, 2003; Thurler, 2004). Segundo Sanches (2000:

50) este tipo de cultura permite que os professores se movam por “ (…) interesses,

motivações, ideias pedagógicas partilhadas”, o que lhes possibilita experimentar a

autonomia e o compromisso de partilhar ideias que fomentam o estímulo intelectual e

onde sentem que podem desenvolver-se como profissionais. De acordo com Alarcão

(2000) e Azevedo (2011) o agir do professor, o seu desenvolvimento profissional tem

de construir-se num clima de partilha, de diálogo com os outros profissionais e na

assunção de objetivos comuns.

A cultura de grande família, segundo Staessens (1991) e Nias (1994), citados em

Thurler (2004), é uma forma de cultura entre o individualismo e a colaboração. Os

professores não ousam discutir os seus problemas de trabalho ou questionar as práticas
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pedagógicas alheias. Evita-se abordar questões delicadas como trabalho de sala de aula,

avaliação de desempenho docente, de forma a anular ou minimizar potenciais focos de

conflito, existindo, contudo um conjunto de relações informais que estruturam estes

grupos. Relativamente ao seu desenvolvimento profissional são profissionais mais

reativos do que proactivos, pois tentam manter a paz que encontram neste tipo de

relacionamento e identidade profissional.

Estes cinco tipos de cultura não se excluem mutuamente, pois há contextos escolares,

nomeadamente aqueles que se encontram em processo de mudança, em que eles

coexistem, de forma pacífica ou não.

Para Marcelo (2009), o desenvolvimento profissional tem uma conexão com

evolução e continuidade, transpondo a tradicional justaposição entre a formação inicial

a formação contínua de professores.

O conceito de desenvolvimento profissional tem vindo a sofrer alterações.

Marcelo (2009:7) entende “ (…) o desenvolvimento profissional como um processo a

longo prazo, no qual se integram diferentes tipos de oportunidades e experiências,

planificadas sistematicamente para promover o crescimento e desenvolvimento do

docente.” Para este autor desenvolvimento profissional e processos de mudança são

duas variáveis estreitamente unidas, e, no seu entendimento, o desenvolvimento

profissional procura fomentar a mudança junto dos professores enquanto profissionais e

como pessoas.

Morais & Medeiros (2007) aliam ao conceito de desenvolvimento profissional a

ideia de «reforma/mudança educativa», salientando que (Morais & Medeiros, 2007:26)

“ (…) nas medidas inovadoras que se pretendem ver operacionalizadas na

implementação das atuais reformas (...) parecem construir fortes argumentos para que o

estudo do desenvolvimento profissional do professor ascenda, em termos qualitativos e

quantitativos, tanto por parte dos investigadores, bem como pela via daqueles que

trabalham, diretamente, nas práticas educativas.”

Na perspetiva de Darling-Hammond & McLaughlin (1995, citados por Morais &

Medeiros, 2007), o desenvolvimento profissional efetivo é entendido como:

 Experiencial, envolvendo os professores em questões concretas do ensino, observação e

reflexão;

 Baseado no questionamento, na reflexão e experimentação;
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 Colaborativo e interativo, envolvendo a partilha de conhecimento e focalizado nas

práticas de trabalho em grupo;

 Articulado e decorrente do trabalho que os professores realizam com os alunos;

 Fundamentado, contínuo, intensivo e sustentado pelo trabalho colaborativo e pela

resolução coletiva de problemas específicos da prática;

 Articulado com outros aspetos da mudança ao nível organizacional.

De acordo com Day (2001) o desenvolvimento profissional deve atender às

necessidades presentes e futuras do sistema de ensino. A valorização das características

reflexivas dos professores, alicerçadas em procedimentos de investigação na sala de

aula, potenciam uma capacidade para o desenvolvimento profissional autónomo dos

professores. Este autor refere, ainda, que o desenvolvimento profissional constitui uma

visão mais ampliada da aprendizagem profissional, ao considerar este processo como

uma aprendizagem essencialmente pessoal e que a partir da própria experiência, se

desencadeiam mecanismos de sobrevivência face aos múltiplos problemas que são

colocados pela ação, dos professores, na sala de aula e na escola.

Para Armour-Thomas (2000, citado por Morais & Medeiros, 2007) o conceito de

desenvolvimento profissional dos professores assenta em três aceções: o processo de

aprendizagem; o produto dessas aprendizagens e as transformações que se manifestam

nos docentes. Na primeira aceção, o autor descreve o processo de aprendizagem,

evidenciando o tipo e a qualidade das oportunidades que os professores têm. A segunda

aceção salienta mais o produto das oportunidades que o professor teve para aprender e

descreve as mudanças e transformações no conhecimento individual do professor e no

conhecimento por ele partilhado. A terceira aceção é análoga à segunda, mas não se

cinge apenas às transformações do conhecimento individual do professor dentro da

escola, antes faz referência ao sistema educativo no seu todo. Nesta aceção encontra-se

implícito o conceito de desenvolvimento profissional alicerçado na ideia de que apenas

ocorrem mudanças, nas competências dos professores, nos seus papéis e nas suas

responsabilidades, se estas forem articuladas com as mudanças no contexto

sociopolítico dentro e fora da escola.

Na perspetiva de Ferry (1983 e 1987, citado por Morais & Medeiros, 2007) o

desenvolvimento profissional enquanto processo de desenvolvimento individual

envolve um trabalho do indivíduo sobre si mesmo, sobre as suas representações e sobre
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os seus comportamentos, ou seja, trata-se de um processo de aquisição e

aperfeiçoamento de capacidades.

Por sua vez, Alarcão & Tavares (2003) defendem uma abordagem do

desenvolvimento profissional dos professores através da reflexão. Segundo estes

autores, o professor como «prático reflexivo», encarando o conceito de reflexão-na-ação

como um processo através do qual os «práticos» aprendem por meio da análise e

interpretação da sua própria atividade docente.

Para Guskey (2000) o desenvolvimento profissional apresenta-se como um

conjunto de processos e atividades que otimizam o conhecimento profissional, as

competências técnicas e as atitudes dos professores. Assim, defende que o

desenvolvimento profissional é um processo:

 Intencional, porque representa um conjunto de intenções e objetivos;

 Contínuo, porque os professores devem aprender ao longo de toda a vida

profissional;

 Sistemático, porque considera que a mudança afeta todos os níveis da

organização.

Guskey (2000), acrescenta que as linhas orientadoras para um processo efetivo de

desenvolvimento profissional devem:

 Não circunscrever as experiências e os processos de desenvolvimento

profissional à valorização de competências técnicas do ensino efetivo,

considerando, ainda, os contextos ético, social e político;

 Reconhecer a mudança, quer enquanto processo individual, quer organizacional;

 Conceber projetos de mudança abrangentes e significativos, mas planificados de

forma escalonada e gradual;

 Promover o trabalho em equipa, em momentos de planificação, implementação

de atividades, promovendo a partilha daqueles que têm diferentes interesses e

responsabilidades. O trabalho em equipa evita que todos aqueles que se

encontram envolvidos no processo se sintam isolados nos seus esforços de

implementação;

 Providenciar suporte/acompanhamento/apoio aos professores
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 Contemplar programas integrados, na medida em que apenas se integrando, de

modo cuidado e sistemático, as várias estratégias é que há a possibilidade de

melhorias substanciais;

 Incluir procedimentos de informação e reflexão sobre os resultados, é condição

essencial ao sucesso de qualquer esforço de desenvolvimento profissional.

A referência ao desenvolvimento profissional deve ter em atenção as conceções

dos professores sobre o ensino e os processos de aprendizagem, devendo ainda

considerar que este processo começa no início da carreira do professor e se prolonga por

todo o seu percurso profissional.

A conceção de desenvolvimento profissional é frequentemente confundida e

associada com o processo de formação do professor.

Para Morais & Medeiros (2007), o desenvolvimento profissional refere-se às

transformações decorrentes da mudança progressiva e articulada, em exercício de

funções docentes, com os desafios das práticas pedagógicas e que se traduzem na ação

do professor, após a formação inicial, ao longo de toda a sua carreira; enquanto a

preparação profissional é restrita à formação inicial, com o propósito de habilitar os

futuros profissionais para o exercício da profissão.

Day (2001) fala de quatro ciclos de desenvolvimento:

 Individual fechado, que corresponde à aprendizagem dos professores na sala de

aula;

 Individual aberto, em que o professor tem algum apoio e colaboração de outros

professores;

 Coletivo fechado, no qual grupos de professores de várias escolas e com

interesses comuns se encontram com o propósito de partilhar experiências,

analisar e discutir assuntos relacionados com o ensino e aprendizagem;

 Coletivo aberto, que corresponde a aprendizagens e redes de partilha para além

dos professores e das escolas, envolvendo outros que podem não estar

diretamente relacionados com o ensino na sala de aula, mas que podem ter um

papel importante neste grupo por evidenciarem competências e conhecimentos

sobre a educação e que podem complementar o conhecimento prático dos

professores.
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Na perspetiva de Formosinho (2002:11) o professor “ (…) passou a ser

considerado um formador, que para ser eficaz e coerente, precisa ele próprio, de se

formar continuadamente”.

De acordo com Fullan & Hargreaves (2001) são muitos os fatores que intervêm

na construção de um professor, tais como:

 A época em que o professor cresceu e iniciou a profissão, os sistemas de valores

e as crenças educativas predominantes nessa altura;

 O período da vida e da carreira e em que o professor se encontra e o efeito que

esta situação tem sobre a sua confiança no seu próprio ensino, sobre o sentido do

realismo e as suas atitudes relativamente à mudança;

 O estilo, o modo como o ensino e o trabalho em geral se relacionam com

diferentes tipos de vida e com os diferentes interesses dos homens e das

mulheres.

Segundo Formosinho (2009), a formação contínua e desenvolvimento profissional

são perspetivas diferentes sobre a educação permanente dos professores, associando a

formação contínua a um processo de ensino/formação e encarando o desenvolvimento

profissional como um processo de aprendizagem/crescimento.

Na perceção de Nóvoa (2002), os processos de formação contínua envolvem uma

aproximação diferente do papel do professor-formando na sua formação, referindo que

(Nóvoa, 2002: 56) “ (…) tem-se ignorado o eixo de desenvolvimento pessoal,

confundindo «formar» e «formar-se» ”. O autor chama, assim, a atenção para o facto de

se ignorar o professor como pessoa, bem como o seu desenvolvimento. É importante

desenvolver um processo formativo que faça aparecer a pessoa como sujeito da sua

própria formação, integrando diferentes vivências experienciais e capazes de refletir

sobre o seu próprio percurso experiencial.

Como salienta Jesus, (2000: 338), o processo de desenvolvimento da formação

contínua não deve ser visto de forma passiva pelo próprio professor, “ (…) limitando-se

a assistir na perspetiva de colecionar certificados de presença.” O professor tem de ser

um participante ativo na definição dos objetivos e estratégias de formação.

A este propósito salienta Formosinho (2009:265) que “ A centralidade dos atores

nos seus processos de aprendizagem é premissa fundante e válida para (...) os alunos e
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os professores”. Na verdade, e como salientam estes autores referidos, consideramos ser

essencial o envolvimento do próprio professor no seu processo formativo.

Por outro lado, a formação contínua, como diz Jesus, (2000: 338 “ (…) não pode

ser confundida com meras ações de formação pontuais e desarticuladas, somente como

meio de obtenção de «diplomas», «certificados» ou «créditos» que permitam uma

progressão institucional na carreira docente”.

O professor, de acordo com Formosinho (2002: 11). é “ (…) considerado um ator

organizacional que precisa de suporte para a resolução de problemas no seu contexto de

trabalho (...) de conhecimentos teóricos e aprendizagens conceptuais, mas igualmente

aprendizagens experienciais e contextuais.”

De modo a alcançar-se um aperfeiçoamento contínuo no desenvolvimento das

suas funções profissionais as culturas de colaboração são fundamentais para o

desenvolvimento dos professores.

A sociedade contemporânea exige cada vez mais pessoas que possuam as

competências e habilidades indispensáveis à atuação profissional e para lidar com a

complexidade das relações sociais. Requer profissionais, sempre em processo de

construção, portanto em constante procura pelo conhecimento e aperfeiçoamento.

Veiga (2010: 18 a 19), fala da docência como sendo:

- uma prática social que, para ser problematizada, compreendida e transformada, precisa

de ser dialogada e construída nos significados que emergem das  práticas dos

professores e alunos que a  concretizam.

- um trabalho intelectual que exige autonomia e consciência crítica [...] e também uma

atividade teórico-prática.

- construída com base na realidade da instituição educativa concreta e seus

determinantes.

- uma atividade que exige vários conhecimentos e aprendizagens ao longo da  prática

educativa, bem como o domínio dos conhecimentos específicos do campo  científico no

qual se situa a disciplina, dos conhecimentos pedagógicos e dos  conhecimentos

experienciais.

- possuidora de um caráter heterogêneo e laborioso, exigindo que o docente possua

habilidades de reflexão crítica sobre ela, compreendendo sua natureza dinâmica, suas

possibilidades e limitações.
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Por sua vez Zabala (2004), faz referência à passagem da docência baseada no

ensino para a docência baseada na aprendizagem. Este é um dos grandes desafios para a

educação dos nossos dias; o aprender a aprender as novas tecnologias que estão sendo

integradas na educação; a flexibilização do currículo em nível universitário; a

necessidade de novas posturas na procura da qualidade da aprendizagem e do ensino; o

repensar das práticas docentes na procura de elementos para redefinir o novo perfil

exigido para o professor universitário.

O professor deve ser alguém, não apenas técnico, gestor e organizador da sala,

tendo por base, apenas, um conjunto de competências técnicas, mas também deve ser

alguém que toma decisões, que reflete e que é capaz de ir construindo o seu

conhecimento no decurso da sua ação profissional.

Igualmente se deve ter em atenção que a transição do professor mestre para o

professor educador ou orientador determina o aparecimento de novos papéis e novas

competências dos professores e em consequência surgem novas formas de organização

do trabalho docente.

Os professores são, na perspetiva de Day (2001:16), o “ (…) maior trunfo da

escola”, pois “ (…) estão na interface entre a transmissão do conhecimento, das

destrezas e dos valores”. Para concretizar os objetivos educacionais, o professor

necessita de uma formação adequada que tem de ser melhorada e atualizada ao longo da

carreira.

A formação de professores deve [...] inculcar-lhes uma conceção da pedagogia

que transcenda o utilitário e encoraje o questionamento, a interação, o exame de

hipóteses diferentes. Uma das missões essenciais da formação de professores, tanto

inicial como contínua, é desenvolver neles as qualidades de ordem ética, intelectual e

afetiva que deles espera a sociedade, a fim de que possam, depois, cultivar nos seus

alunos as mesmas qualidades. (Freire 1996: 27).

A formação deve valorizar a imagem do professor e da instituição nas mais

variadas competências, tendo como referência as competências psicossociais / sócio

afetivas, que permitem desenvolver as atitudes comunicacionais, comportamentais, as

competências cognitivas que se situam ao nível do desenvolvimento intelectual e as

competências psicomotoras para o desenvolvimento do saber-fazer.
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Uma formação docente de qualidade não se mostra suficiente para apoiar o

professor a tornar-se num profissional competente. Para além de uma formação

adequada é essencial que sejam proporcionados ao formando contatos e vivências

concretas com a prática. A prática docente envolve conhecimentos teóricos, mas estes

só se tornam significativos quando articulados com a realidade escolar.

Mais do que um espaço de aquisição de técnicas e de conhecimentos, a formação

de professores deve possibilitar a socialização e a configuração pessoal e profissional. A

formação deve estimular uma atitude crítico-reflexiva, que proporcione aos professores

não apenas os meios de um pensamento autónomo, mas também as dinâmicas de

autoformação participada.

O diálogo entre professores é indispensável para fortalecer saberes decorrentes da

prática profissional. Por outro lado a criação de redes coletivas de trabalho pode,

também, ser um fator indubitável de socialização profissional e de afirmação de valores

próprios da profissão docente.

Os professores, enquanto profissionais devem inserir-se em contextos formativos

e de trabalho, envolvendo-se numa rede de relações sociais estabelecidas face à

intencionalidade manifesta da formação e socialização profissional, que origina um

processo identitário por apropriação de elementos socioculturais e socioprofissionais.

(Teixeira, 2001).

Fullan & Hargreaves (2001) defendem a mesma ideia, considerando que os

critérios de eficácia da formação contínua não podem limitar-se à capacitação de

indivíduos isolados para a mudança educativa. O isolamento dos professores é um dos

grandes obstáculos ao seu desenvolvimento profissional, podendo a formação contínua,

desenvolvida num processo de colaboração entre professores e numa aprendizagem

propiciada pela análise em conjunto das experiências profissionais, reduzir os

problemas da profissionalidade docente.

Para Jesus (2000), o principal objetivo da formação contínua é a melhoria da

cooperação entre professores, numa perspetiva de trabalho de equipa.

Nóvoa (2002) entende que as práticas de formação contínua criadas em torno dos

professores individuais promovem o isolamento e reforçam uma imagem dos

professores como transmissores de um saber produzido no exterior da profissão. Como

diz o autor (Nóvoa, 2002: 56). “ O espaço pertinente da formação contínua já não é o
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professor individual, mas sim o professor em todas as suas dimensões coletivas,

profissionais e organizacionais.” De acordo com Nóvoa (2002), as práticas da formação

contínuas desenvolvidas numa dimensão coletiva, beneficiam a emancipação

profissional e a reafirmação de uma profissão que é autónoma em termos de produção

dos saberes e dos seus valores.

Do mesmo modo Jesus (2000: 37), entende que “ (…) a formação contínua

também se revela imprescindível para o desenvolvimento e realização profissional do

professor se for concebida segundo uma perspetiva relacional, colocando os professores

em situação de colaboração orientadas para a análise de problemas concretos.”

Pacheco & Flores (1999), apresentam como objetivo para a formação contínua a

promoção do desenvolvimento profissional nas suas mais variadas vertentes e

dimensões.

Tendo por base o que foi referido anteriormente, considera-se que a formação

contínua deve ser ajustada à realidade de cada instituição de ensino e do seu grupo de

professores, de modo, a transformar o trabalho quotidiano dos professores em atividades

formativas significativas e pertinentes para os profissionais.

A redescoberta do potencial formativo das situações de trabalho permitiu o

desenvolvimento de uma nova conceção de formação contínua dos professores, que tem

por base a articulação entre o professor enquanto pessoa e a instituição educativa.

O conceito de formação em contexto surge com o propósito de dar resposta à

questão do professor enquanto profissional que trabalha isoladamente, mais do que um

profissional que trabalha de forma colaborativa com outros profissionais no seio de uma

organização complexa.

O contexto de trabalho é visto como um espaço de construção de conhecimento

profissional dos professores, atribuindo-se-lhe particular importância pois, permite um

(Formosinho & Machado, 2007, p.77) “ (…) vaivém entre a teoria e uma prática que a

interpreta, a desafia, a interroga e, por isso, também a fecunda e a faz desenvolver”.

Segundo Formosinho (2009), as tendências atuais da formação contínua

apresentam como preocupações primordiais a formação centrada na instituição escolar e

nos professores, aproximando estas preocupações com o seu desenvolvimento

profissional.
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Também Ferreira (2009: 329) defende “ (…) uma perspetiva de formação

contínua em contexto, em que as práticas formativas se articulem com as situações de

trabalho e os quotidianos profissionais, organizacionais e comunitários das escolas”.

A formação contínua de professores em contexto surge como uma alternativa aos

modelos «escolarizados», onde o professor é encarado apenas em termos instrumentais

ou como meio de transmissão de conteúdos curriculares, passando a «sujeito» ativo no

seu processo de formação.

Para Simão, Flores, Morgado, Forte e Almeida (2009:64) o sucesso da formação

contínua de professores “ (…) depende da capacidade das escolas se envolverem na

conceção e desenvolvimento coletivo de projetos de formação que respondam às suas

necessidades e que permitam encontrar respostas aos problemas com que se deparam no

seu dia-a-dia.

No mesmo sentido, Jesus (2000) salienta que, devido à complexidade das funções

docentes, a formação dos professores tem de ser dirigida no sentido de ajudar a dar

resposta às reais necessidades dos professores na instituição de ensino. É necessário que

se identifiquem os problemas, se construam soluções, se definam projetos. É relevante

que se construam dispositivos de formação que permitam otimizar as potencialidades

formativas dos estabelecimentos de ensino. A formação contínua de professores deve

estar em articulação com os contextos de trabalho, uma vez que a escola, a universidade

é o local privilegiado para favorecer o processo de mudança.

Na opinião de Simão et al. (2009), o progresso do conhecimento relativamente aos

processos de aprendizagem dos adultos dá realce ao interesse da reflexividade e da

aprendizagem em contexto, fortalecendo a necessidade de articulação entre os processos

de trabalho e os processos de formação. Dizem (Simão et al., 2009: 64) “No que diz

respeito à formação de professores, também se reclama, cada vez mais, a importância da

procura, em cada escola, de um projeto coerente entre as práticas educativas dos alunos

e os processos de formação dos professores”.

Numa perspetiva de formação contínua de professores como Educação de

Adultos, as políticas de formação têm evoluído dos modelos escolarizantes para

modelos contextualizados. Como refere Nóvoa (2002) o desafio, hoje, é o de conseguir

conceber a escola como um ambiente educativo onde trabalhar e formar não sejam

vistas como atividades distintas.
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A formação contínua de professores pode dar um contributo decisivo no processo

de resolução de problemas concretos das instituições de ensino e da construção da

identidade dos professores.

No que se refere à formação, Pineau (1994, 2000) apresenta uma teoria tripolar:

heteroformação, ou seja, a aquisição de conhecimentos e experiências do meio

envolvente; ecoformação, isto é, a familiarização com um determinado ambiente que

tem subjacentes as dimensões, profissional, social e relacional e a autoformação que

remete para a aprendizagem através da conceptualização e da prática em que desenvolve

diversas capacidades através da sua experiência diferenciada e individualizada.

Vivemos numa época de grandes mudanças, mas também de muitas incertezas.

Valoriza-se a produtividade, a competitividade nos diversos setores da sociedade,

incluindo na educação. Pensar em educação envolve pensar na formação do professor,

como processo de desenvolvimento do próprio professor e qualidade do ensino. Estrela

(2002:24) defende que ao tornar a instituição escolar numa “ (…) comunidade de

pesquisa”, a “ (…) formação poderá contribuir para a realização de ideais democráticos

da escola e para uma cultura colaborativa dos professores.”

O professor tem necessidade de continuamente obter saberes especializados para

responder com qualidade aos antagonismos entre teoria e prática, e à complexidade das

situações que ocorrem na sala de aula.

O desenvolvimento profissional tem de ser entendido como um processo

contínuo, metódico, envolvendo quer os professores quer as instituições onde os

professores desenvolvem a sua atividade profissional. Este esforço conjunto é essencial

para se criarem as condições para a construção da profissionalidade docente.

Existem outras condições que não podem ser negligenciadas no processo de

desenvolvimento dos professores, nomeadamente a reflexão sobre a própria prática

docente. Segundo Alarcão (2001) a prática por si só não origina conhecimento, sendo

necessário incorporar o planeamento reflexivo. Através da reflexão o professor analisa a

sua atividade docente, o que lhe poderá propiciar a oportunidade de, caso se mostre

necessário, a reformular.

O que se deseja é que o professor universitário não se limite a ser um simples

especialista da sua disciplina e que a sua aula universitária não se limite a ser uma

transmissão mecânica e segmentada de conhecimentos, de saberes, de destrezas.
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Pretende-se que o professor universitário desenvolva uma aula que possibilite a cada um

dos alunos aplicar os conhecimentos a situações imprevisíveis.

A qualidade universitária, também passa pela formação dos professores. Como

salienta Zabalza (2004:145) “ (…) a formação dos professores universitários, no sentido

de qualificação científica e pedagógica, é um dos fatores básicos da qualidade da

Universidade”. Acrescenta, ainda que “ (…) o exercício da profissão docente requer

uma sólida formação, não apenas nos conteúdos científicos próprios da disciplina, como

também nos aspetos correspondentes à sua didática e ao encaminhamento das diversas

variáveis que caracterizam a docência”.

A formação do docente universitário requer uma combinação de esforços e de

compromissos entre a instituição e os seus profissionais. Zabalza (2002, p. 178-179),

que na formação dos professores deve incidir nos seguintes aspetos:

 Discutir planos de formação para a docência que especifiquem as prioridades, os

responsáveis e os recursos para o seu desenvolvimento.

 Criar e apoiar uma estrutura institucional encarregada de dinamizar esse plano

de formação e de supervisionar e avaliar o seu desenvolvimento. Esta estrutura

deveria incluir especialistas da área científica e pedagógica, de forma a dar

credibilidade à oferta formativa.

 Estabelecer mecanismos de feedback sobre o funcionamento do ensino e do

sistema universitário no seu conjunto.

 Reconhecer a acreditação em docência e os méritos docentes como critérios de

promoção profissional. Este reconhecimento pode ser colocado como exigência

para aceder ao corpo docente.
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Cap. 4 – O Espaço Europeu de Ensino Superior – O caso de ensino superior
marítimo

A Declaração de Bolonha de 19 de Junho de 1999 foi assinada por 30 países

europeus, entre os quais os 15 Estados-Membros da UE da época (Áustria, Bélgica,

Alemanha, Dinamarca, Grécia, Espanha, Finlândia, França, Irlanda, Itália, Luxemburgo,

Países Baixos, Portugal, Suécia e Reino Unido), bem como os 10 países que iriam aderir

à UE em 1 de Maio de 2004 (Chipre, República Checa, Estónia, Hungria, Lituânia,

Letónia, Malta, Polónia, Eslovénia e Eslováquia).

São igualmente signatárias a Islândia, a Noruega e a Confederação Suíça, assim

como a Bulgária e a Roménia, Estados-Membros da UE desde 1 de Janeiro de 2007. O

Cazaquistão aderiu ao processo de Bolonha em Março de 2010.

Hoje, mais de quarenta e sete países participam no Processo de Bolonha com

objectivo da criação de um espaço comum de educação superior que assegure aos seus

alunos, entre outros aspetos, condições efectivas de mobilidade, de competetividade e

comparatibilidade.

Com a consagração do Espaço Europeu de Ensino Superior, estudantes e

professores europeus podem transitar livremente, por um sistema de ensino superior

mais homogeneo, mais competitivo e com maior qualidade nas propostas e nas

metodologias de ensino.

Ao longo deste capítulo, aborda-se a Declaração de Bolonha e a construção do

Espaço Europeu de Ensino Superior. Em seguida, faz-se uma caracterização sumária

das escolas a que pertencem os docentes que participaram neste estudo.

4.1 - A Declaração de Bolonha e a criação do Espaço Europeu de Ensino Superior

O chamado Processo de Bolonha está em andamento desde Abril de 1997, na

Convenção de Lisboa, patrocinada pela UNESCO e pelo Conselho da Europa sobre o

reconhecimento de qualificações resultantes de uma educação superior, são estabelecidos os

princípios gerais de um espaço europeu de ensino superior, potenciador de um mercado de

trabalho para profissionais de qualificações elevadas.
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Os objetivos gerais da Declaração de Bolonha são o aumento da competitividade

do sistema europeu de ensino superior e a promoção da mobilidade e empregabilidade

dos diplomados do ensino superior no espaço europeu.

A realização destas finalidades globais pressupõe êxito na obtenção dos seguintes

objetivos específicos, a adoção de um sistema de graus académicos facilmente legível e

comparável com um sistema de créditos académicos (ECTS), não apenas transferíveis

mas também acumuláveis, independentemente da Instituição de Ensino frequentada e do

país de localização da mesma, promoção da mobilidade intra e extra comunitário de

estudantes, docentes e investigadores e o fomento da cooperação europeia em matéria

de garantia de qualidade. O modelo de ensino - aprendizagem preconizado pelo

processo de Bolonha sustenta que o ensino se focalize no desenvolvimento de

competências dos estudantes e na orientação da formação ministrada para objetivos

específicos.

A nova configuração do espaço europeu de ensino superior, a partir da declaração

de Bolonha é de, salvaguardadas as especificidades nacionais, dever ser possível a um

estudante de qualquer estabelecimento de ensino superior, iniciar a sua formação

académica, continuar os seus estudos, concluir a sua formação superior e obter um

diploma europeu reconhecido em qualquer universidade de qualquer Estado-membro,

“…the creation of the European area of higher education as a key way to promote

citizens' mobility and employability. (Declaração de Bolonha, 1999, p. 1).

Tal pressupõe que as instituições de ensino superior passem a funcionar de modo

integrado, num espaço aberto antecipadamente delineado, e regido por mecanismos de

formação, a validação e reconhecimento de graus académicos homogeneizados à

partida.

O Processo de Bolonha criou uma harmonização generalizada nas estruturas

educativas, que asseguram as formações superiores na Europa. Nesse enquadramento,

os sistemas de ensino superior são dotados de uma organização estrutural de base

idêntica, oferecem cursos e especializações semelhantes e comparáveis em termos de

conteúdos e de duração e conferem diplomas de valor reconhecidamente equivalente

tanto académica como profissionalmente.

Os mais optimistas vêem na implementação do processo de Bolonha um passo

decisivo na construção de uma sociedade europeia do conhecimento em que há uma
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convergência no campo da cultura e da educação semelhante à que se verifica na

política ou na economia.

O Processo de Bolonha pode ser interpretado como uma tentativa de construir um

ensino superior destinado a servir o mercado (Teodoro, Galego & Marques, 2010),

através da formação de cidadãos competitivos e inovadores, geradores de capital,

empreendedores e aprendentes ao longo da vida.

Contudo, os mais pragmáticos sustentam que tal empreitada tem por objetivo

atender à necessidade de dinamização e de melhoria das universidades européias, de tal

modo que sejam uma alternativa concreta ao sistema educacional dos EUA, para onde

afluem cada vez mais estudantes do mundo todo.

O sistema europeu de créditos (ECTS, European Credits Transfer System, ou

Sistema Europeu de Transferência de Créditos) tem como finalidade tornar comparaveis

e tender para unificar os diferentes sistemas de ensino. Neste sistema, a aprovação e

concessão do crédito depende do esforço global do aluno, por exemplo, a aprovação não

resultará exclusivamente da nota obtida nas provas, mas também dos trabalhos,

actividades, apresentações, horas dedicadas ao estudo, etc., valorizando a componente

prática.

O Processo de Bolonha permite assim, aumentar a comparabilidade e legibilidade

dos graus entre todos os signatários do Espaço Europeu de Ensino Superior, permitindo

simultaneamente o seu reconhecimento e mobilidade entre instituições.

O Ministério da Ciência Tecnologia e Ensino Superior publica o Quadro

Nacional de Qualificações do Ensino Superior (QNQES), Portaria n.º 782/2009, de 23

de Julho, elaborado de acordo com os princípios estabelecidos no Quadro Europeu de

Qualificações do Ensino Superior.

A  mobilidade dos alunos é possivel com a harmonização dos  ciclos de formação

no Espaço Europeu de Ensino Superior. Estão em funcionamento actualmente  três

ciclos de formação, o primeiro ciclo a Licenciatura (bachelor's degree), o segundo o

Mestrado (Master degree) e o terceiro ciclo o Doutoramento (doctoral degree – PhD).

O ensino superior marítimo em Portugal já apresentava uma grande semelhança

nos seus planos de estudo dos níveis de formação antes do processo de Bolonha.
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Estavam definidos dois ciclos de formação constituídos por três anos no

primeiro ciclo, conferindo o grau de Bacharelato e um segundo ciclo com um ano,

conferindo o grau de Licenciado.

Com a reestruturação exigida no processo de Bolonha, foram mantidos os dois

ciclos de estudos, adaptados às novas exigências, conferindo o grau de Licenciado e o

grau de Mestre.

De salientar que os dois ciclos estudo estão definidos na Convenção STCW –

Standards of Training, Certification and Watchkeeping ou Convenção Internacional

sobre Normas de Formação, de Certificação e de Serviço de Quartos para os Marítimos,

definindo as exigência mínimas de formação para os Oficiais de Marinha.

Como é uma formação regulada internacionalmente pela Convenção STCW,

criada em 1978 pela Organização Marítima Internacional, o processo de adaptação aos

novos ciclos de formação foi realizada facilmente.

A Organização Marítima Internacional (IMO), foi criada em 1948, em Genebra,

com o objetivo de instituir um sistema de colaboração entre Governos relativamente a

questões técnicas de interesse para a navegação comercial internacional. Compete-lhe,

também, encorajar a adoção geral de normas relativas à segurança marítima e à eficácia

da navegação. A IMO tem tido um papel importante em termos de segurança marítima e

de combate à poluição. A sua missão é conseguir transporte seguro e eficaz em oceanos

limpos.

Sendo o transporte marítimo o maior segmento da indústria mundial de

transportes, servindo mais de 90 por cento das trocas internacionais do comércio global,

houve, assim, a necessidade de criar padrões internacionais para regular o sector que

possam ser aceites e adotados por todas as partes. As medidas preconizadas têm de ser

apreendidas, de modo a poderem ser integralmente aplicadas no dia-a-dia no trabalho

dos profissionais da Marinha Mercante.Assim, a preparação destes profissionais

envolve múltiplas exigências, definidas internacionalmente.

Estes profissionais necessitam de preencher normas mínimas de competência. A

Convenção de STCW de 1978 estabeleceu as exigências básicas para a formação e

certificação dos marítimos a nível internacional. Ao longo dos anos, têm vindo a ser

realizadas emendas à Convenção com o propósito de melhorar os padrões mínimos de



Parte I – Enquadramento Teórico, Conceptual e Normativo do Estudo

Página
123

competência dos tripulantes e acompanhar a evolução da tecnologia aplicada nos

navios.

As emendas de 1995 fizeram uma revisão completa da convenção e entraram em

vigor em 1 Fevereiro 1997. Representaram a maior revisão da convenção, em resposta a

uma necessidade reconhecida de a atualizar. Uma das características principais da

revisão foi a divisão do anexo técnico em regulamentos, divididos em capítulos como

antes, e no novo Código STCW, que introduziu muitos regulamentos técnicos novos.

O Código STCW estabelece o grau de eficiência a ser alcançado de modo a obter-

se um adequado exercício de funções a bordo de um navio.

Os padrões mínimos da competência requeridos para o pessoal marítimo são

dados em detalhe numa série de tabelas e estão divididas em sete funções, Navegação;

Manuseamento e estiva de carga; Controlo da operação do navio e assistência às

pessoas a bordo; Engenharia marítima;  Engenharia eletrotécnica, eletrónica e de

controlo; Manutenção e reparação e Radiocomunicações.

Os níveis de responsabilidade definidos para o Oficiais pela Convenção são, o

nível de gestão, alcançado com a frequência do primeiro ano do Mestrado, o nível

operacional alcançado com a Licenciatura.

Os objetivos da convenção não podem ser atingidos sem a competência dos

formadores, os quais começam por desenvolver a aprendizagem dos estudantes. Nesta

área a Convenção impõe que os professores devem estar devidamente qualificados para

os tipos e níveis específicos de formação e avaliação de competências dos futuros

marítimos.

As competências exigidas a um formador de ensino marítimo são a construção do

curriculum do curso, a seleção das atividades apropriadas para cada aprendizagem

recorrendo muitas vezes a demostrações práticas com recurso aos simuladores e

também, garantir as qualidades dos padrões e a sua avaliação.

A Convenção voltou a ser emendada em 2010, para refletir as novas competências

exigidas aos marítimos.

Talvez o maior desafio do ensino marítimo, no século XXI, não seja a certificação

de um sistema de qualidade ou adquirir simuladores certificados para a formação, mas

sim haver formadores qualificados e experientes para o cumprimento dos requisitos do

código STCW.
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De acordo com a convenção, a qualificação e experiência dos formadores devem

ser claramente identificadas no sentido de se saber para que áreas de formação têm

competência para lecionar.

Há, assim, uma preocupação com a formação dos profissionais de modo a dar-lhes

as bases teóricas que depois terão de ter a sua concretização nas situações complexas e

novas do dia-a-dia. Estabelecem-se normas de competência, designando-se o nível de

aptidão que deve ser alcançado pelos alunos de modo a poderem ter um desempenho

adequado de funções a bordo dos navios e em conformidade com os critérios

internacionalmente reconhecidos que compreendem normas ou níveis prescritos de

conhecimentos, de compreensão ou de demonstração de aptidões.

Torna-se necessário desenvolver um perfil de competências específicas que

claramente demonstre aqueles aspetos do trabalho no qual cada profissional é

competente. A este propósito, pode ler-se em Fisher e Muirhead (2005: 6):

«Thus a competency based qualification is a statement of competence that

incorporates assessment of skill, knowledge and understanding, and an ability to apply

skills, knowledge and understanding to the proper performance of tasks, duties and

responsibilities aboard ship. It is a process of comparing evidence of competence

against a standard».

As especificações das normas mínimas estão contidas em tabelas onde de indica a

“Competência”, “Conhecimentos, compreensão e aptidão”, “Métodos de demonstração

da competência” e os “Critérios de avaliação da competência”.

A componente técnica regulamentada pela convenção STCW, após a entrada em

vigor das emendas de 1995 ficou harmonizada. Como nem todas as instituições de

ensino marítimo são instituições de ensino superior e mesmo as que são, não tinham

uma estrutura de ciclos de formação idênticos, não foi possível atingir o objectivo da

harmonização completa do ensino marítimo na Europa.

O projeto de harmonização do ensino superior marítimo tem actualmente

condições para vigorar, pela adesão das instituições ao processo de Bolonha. Através da

análise documental será possível conhecer o estado de harmonização formal entre as

instituições e os ciclos de formação em funcionamento, permitindo identificar entre

outras questões, as principais linhas de investigação dos estudos pós graduados.
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A Escola Superior Náutica Infante D. Henrique é a única escola nacional

vocacionada para a formação de Oficiais da Marinha Mercante. Compete-lhe

proporcionar uma sólida formação cultural, científica e técnica, com elevado espírito de

responsabilidade pela segurança da vida humana e preservação do meio marinho;

desenvolver a capacidade de inovação e análise crítica, e ministrar conhecimentos

científicos de índole teórica e prática que assegurem o desempenho das actividades

específicas do sector marítimo - portuário.

Para alcançar competência o aluno tem de adquirir conhecimento e desenvolver

habilidades e competências.

As habilidades devem ser treinadas, devendo envolver o seu treino uma orientação

adequada de modo que o aluno desenvolva as ações de um modo mais eficiente e mais

satisfatório.

As competências envolvem a aquisição de habilidades e conhecimentos

requeridos para o exercício de uma profissão ou para a concretização de uma tarefa,

envolvendo uma dimensão pessoal, de valores profissionais e de conhecimentos.

No caso de um professor do ensino superior marítimo, requer-se que ele exiba

aptidões, habilidades, conhecimentos e competência para preparar o aluno para o

desempenho de uma profissão. Ele deve ser capaz de motivar os alunos, de os induzir a

procurarem informação diversificada, deve saber transmitir a sua experiência,

evidenciar elevados e atualizados conhecimentos, bem como deve ser um bom

comunicador.

Para apoiar, devidamente os alunos, o professor do ensino superior marítimo deve

dar atenção à forma com prepara as suas aulas. Deve ter cuidado com o momento inicial

em que apresenta os assuntos a serem abordados. Esta apresentação deve ser cativante e

interessante. Durante a aula deve transmitir informação relevante e, sempre que possível

deve ilustrar com exemplos concretos e significativos. Nunca deve esquecer a

recapitulação dos pontos ou aspetos mais relevantes da sessão e deve, sempre promover

e proporcionar a participação dos alunos.

Para além do conhecimento específico que o aluno deve ter, a formação prática é

fundamental e imperativa para a sua formação global.

O aluno deve ser preparado para desempenhar a função enquanto marítimo,

assim, é fundamental que adquira competências, que lhe permitam desenvolver a
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capacidade de realizar um trabalho de modo eficiente em todas as circunstâncias que

possam ocorrer.

Assim, e de modo a poder-se desenvolver um ensino de qualidade requer-se que

os professores tenham aptidões e formação adequadas. Um requisito essencial do

professor é o de possuir experiência a bordo dos navios, para permitir uma maior

facilidade na ligação do ensino a atividade profissional.

Como foi referido anteriormente, o professor deve manter-se atualizado no que se

refere a instrumentos, materiais, equipamentos de navegação, bem como a tudo o que

diga respeito ou navios, incluindo os materiais usados. Deve estar atualizado com as

cartas marítimas e sobre tudo o que diga respeito à navegação, bem como deve estar

atualizado em termos de fundamentação teórica da disciplina que ensina e sobre novos

programas e recursos didáticos. Ao nível do ensino e treino aparecem, continuamente,

muitas novidades, novos desenvolvimentos que devem ser assimilados.

A escola deve preocupar-se, não apenas com os alunos e com as competências a

desenvolver, também deve preocupar-se com a atualização dos programas e de recursos

a serem facultados aos alunos, como os recursos didáticos, e com a formação dos

docentes.

As escolas náuticas devem oferecer aos seus alunos uma ampla gama de recursos

didáticos de modo a possibilitar-lhes uma aprendizagem adequada. É fundamental

proporcionar recursos que incluam, documentação atualizada, vídeos, simuladores,

projetores interativos, quadros interativos, entre outros. O professor atualizado vai

permitir ao seu aluno contactar com as tecnologias, e todo esse conhecimento pode,

posteriormente, ser transferido para o navio.

O impacto da tecnologia da informação no conhecimento é notório e não pode ser

ignorado. O professor tem ao seu dispor meios técnicos mais eficazes, capazes de fazer

chegar de forma mais rápida a mensagem aos alunos.

Por exemplo, o computador pode ser um importante instrumento de aprendizagem

e pode tornar-se num importante recurso na procura de informação e de conhecimento,

pois proporciona a navegação na Internet.

O recurso à informática no ensino superior permite o desenvolvimento de um

novo processo de ensino, nomeadamente porque permite reestudar ou aperfeiçoar

conceitos apresentados em contexto de sala de aula, e possibilita aos alunos investigar
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sobre os assuntos apresentados pelo professor e a procura de outras informações. A

informática ao serviço de projetos educacionais, proporciona ao aluno a possibilidade de

trabalharem a partir de temas ou atividades sugeridas pelo professor, podendo, assim,

aumentar os seus conhecimentos e melhorar a aprendizagem.

Os simuladores são outro recurso utilizado pelo professor para apoiar os seus

alunos. Torna-se necessário recorrer ao uso da simulação para desenvolver

determinados conhecimentos, que serão necessários aplicar em situação real de trabalho

a bordo dos navios. . Com recurso ao simulador torna-se possível desenvolver

aptidões, atitudes requeridas para a realização de uma tarefa no mundo real, num

ambiente de treino simulado.

Os simuladores oferecem a vantagem de proporcionar um treino seguro em

situações de rotina e de emergência. Uma outra vantagem que apresenta é a de permitir

desenvolver no aluno confiança na execução dos procedimentos requeridos para a

concretização de uma determinada tarefa. Nunca podemos esquecer que um professor

do ensino superior só consegue desempenhar adequadamente a sua profissão se for

educado e treinado para ela; se respeitar o código de conduta; se conseguir manter-se

atualizado e for capaz de comunicar ideias e estabelecer um diálogo com os alunos e os

transformar em construtores da sua própria aprendizagem.

Um professor competente, que se consegue manter atualizado, é capaz de

contribuir para a formação de profissionais competentes, atualizados, com flexibilidade

e recetivos às inovações e mudanças.

Na base do desenvolvimento profissional encontra-se a necessidade de

informação e a procura dessa mesma informação. A formação de formadores deve

promover a atualização, o aperfeiçoamento e a aquisição de novas competências

pedagógicas, transferíveis para a prática do formador.
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4.2 – A Escola Superior Náutica Infante D. Henrique

A preparação dos profissionais da Marinha Mercante de Pilotagem em Portugal,

tal como sucede com qualquer outro profissional, inicia-se na escola. Desde o século

XVIII que se generalizou o conceito do oficial da Marinha formado e treinado numa

escola, de modo a dar-lhe uma formação mais sólida. Em Portugal, esta ideia

concretizou-se com a criação da “Aula Náutica”, em Lisboa e no Porto. O seu objetivo

era, então, o ensino da ciência náutica aos oficiais da Marinha e demais interessados.

Com o passar dos séculos, surgiram alterações substanciais no panorama do

ensino náutico, mas a ideia é sempre a de preparar profissionais com competência e

eficiência em questões técnicas de interesse para os navios.

Até 1887, o ensino náutico foi comum às duas marinhas: a de Guerra e a

Mercante. A partir desta data são criadas, no Ministério da Marinha, a Escola Naval e a

Escola de Pilotagem.

Por carta de lei de 5 de Junho de 1903, foi aprovado o plano de instrução naval.

Nesta data, foram criados os cursos de Pilotagem e Máquinas. Estes cursos eram

ministrados na Escola Auxiliar de Marinha, instalada na rua do Arsenal, nos edifícios

que ainda hoje pertencem à Marinha.

A Escola Náutica teve origem numa separação do ensino náutico realizada em

1924. O decreto nº. 10.084, de 24 de Agosto de 1924, reorganizou o ensino da Escola

Naval e criou a Escola Náutica, destinada à preparação de alunos não militares.

Em 1925, é criado um novo curso, o de Radiotelegrafia e em 1926 foi iniciado o

Curso Complementar de Máquinas de Combustão Interna.

Em 1936, a Escola Náutica sofre uma reorganização a que se segue nova

restruturação em 1942 que remodela o Ensino e simplifica os Serviços. Quatro anos

mais tarde, em 1946, os Cursos são reorganizados.

O decreto-lei nº. 27214 de 18 de Novembro de 1936, separa a Escola Náutica da

Escola Naval, transferindo-a para a Direção Geral de Marinha, ainda no Ministério da

Marinha, tendo permanecido até 1974 sob a orientação deste Ministério.

A construção da Escola Náutica Infante D. Henrique, em Paço D’Arcos, foi

encarada pela primeira vez em 1956, tendo-se iniciado os estudos para a sua construção

em 1960. Em 26 de Outubro de 1972, a Escola Náutica Infante D. Henrique foi

inaugurada.
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Neste mesmo ano, o ensino praticado na ENIDH é oficialmente considerado de

nível superior.

Após  25 de Abril de 1974, a Escola passou para a orientação do Ministério dos

Transportes e Comunicações (Secretaria de Estado da Marinha Mercante).

Em 31 de Outubro de 1985, através do Decreto-Lei n.º 458-A/85 é aprovada a Lei

Orgânica da Escola Náutica Infante D. Henrique e através do Decreto Regulamentar n.º

71/85 é aprovado o Regulamento da Escola Náutica Infante D. Henrique.

Através do Decreto-Lei n.º 94/89 de 28 de Março a Escola Náutica Infante D.

Henrique é integrada no sistema educativo nacional como instituição de Ensino

Superior Politécnico não integrada.

A publicação do Decreto-Lei n.º 16/2002, de 29 de Janeiro, estabelece o regime

jurídico aplicável à Escola Náutica Infante D. Henrique e nesse sentido, foram

elaborados os Estatutos da Escola.

Em finais de Outubro de 2003, a Escola concluiu a proposta de Estatutos que foi

submetida à tutela para respetiva homologação.

A Escola Superior Náutica Infante D. Henrique (ENIDH) é uma instituição de

ensino superior que goza de autonomia estatutária, científica, pedagógica,

administrativa, financeira, patrimonial e disciplinar, de acordo com os seus Estatutos

homologados pelo Despacho Normativo n.º 40/2008, de 07 de Agosto de 2008,

publicados no Diário da República n.º 158 – II Série, de 18 de Agosto.

A ENIDH, é um centro de criação, difusão e transmissão de cultura, ciência e

tecnologia, articulando as suas atividades nos domínios do ensino, da formação

profissional, da investigação e da prestação de serviços à comunidade, nacional e

internacional, numa perspetiva de valorização do conhecimento técnico, participando

em atividades de ligação à sociedade, designadamente de difusão e transferência de

conhecimentos.

Atualmente a ENIDH oferece, cinco licenciaturas, três mestrados e dois cursos de

especialização tecnológica.
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4.3 – A Escuela Técnica Superior de Náutica e Máquinas da Universidade da

Corunha

As origens do ensino náutico na Corunha datam de 1549. No dia 23 de Outubro de

1549 foi criado, por ordem do rei Filipe II, uma “Cátedra de Gramática e Estudos do

Mar”. Em 1552 são concedidos os produtos de uma canongia e três anos mais tarde é

anexada a uma outra prebenda: o benefício da freguesia de San Pedro de Visina.

A primeira “ Escola Cultural Geral e Náutica” esteve, possivelmente, situada, na

zona de San Roque de Afuera, não muito longe da atual escola, tendo esta cátedra

existido durante décadas.

No final do século XVI, a maioria dos marinheiros não possuíam conhecimentos

da arte e ciência de navegação, e tendo tomando conhecimento dessa realidade, o rei

Filipe III, por Real Cédula de princípios de 1606 procurou fomentar o ensino náutico

em Espanha, com a intenção de preparar homens para o comércio com a América.

No que diz respeito à Galiza, foi notória a preocupação relativamente a esta

questão da preparação dos marinheiros. Assim, por Real Cédula de 21 de Março de

1621, foi criada na Corunha, uma escola de pilotagem e marinha com o nome de

“Seminario de Muchachos del Mar”. A escola funcionaria na “Casa de la Moneda” e a

sua manutenção ficaria a cargo do município. Por problemas surgidos, o então Capitão

Geral da Galiza, D. Rodrigo Pacheco Osório (Marquês de Cerralbo), estabeleceu na

primavera de 1624 que o referido “Seminario” se instalaria no edifício do Hospital de

San Andrés.

O ensino proporcionado nesta escola permitiu a muitos jovens da Corunha exercer

funções em navios reais e com o tempo poder procurar outros navios que,

frequentemente faziam escalas nos portos da Galiza.

A escola deixou de funcionar 15 anos depois de ter sido criada. Mais tarde, com o

governo de Carlos III foram criados centros de ensino náutico em várias cidades. Em

1780, o município da Corunha solicitou ao Concelho Superior de Castilha a fundação de

uma escola náutica para instruir os jovens que pretendessem dedicar-se à navegação. A

sua criação foi autorizada em 1781 e a sua manutenção ficou a cargo do município.

Em 1785 foi criado na Corunha o Consulado Marítimo, um ano mais tarde a

Junta do Consulado requer ao governo a criação de uma Academia de Pilotagem,

contudo a autorização só é dada em 1790. Esta escola de náutica inicia a sua atividade
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no ano seguinte, sendo financiada pelo Consulado. Durante os cinco primeiros anos a

escola esteve instalada em vários edifícios. O Real Consulado desapareceu em 1829

após ter desenvolvido um fecundo trabalho em benefício do progresso comercial e

industrial da Galiza. Em 1847 foi criado o Ministério do Comércio, Instrução e Obras

Públicas de que passariam a depender dois anos mais tarde as escolas náuticas,

incluindo a da Corunha, no Distrito Universitário de Santiago. Os exames e a obtenção

dos títulos profissionais ficariam a cargo do Ministério da Marinha, que também fixava

os períodos de prática.

Em 1924 foram suspensos estes estudos. Mais tarde, em 1851 o Estado promove a

fusão dos estudos náuticos com o comércio. A escola, com o nome de “Escuela

Náutica”, impulsionadora de estudos, não apenas de navegação, mas também de pesca e

mecânica manteve-se até 1869, nesse ano o Estado deixou de manter as escolas

náuticas.

Em 1870, após diversas diligências junto do governo central foram restabelecidos

os estudos náuticos na Corunha, embora ligados ao “Instituto de Segunda Enseñanza”.

Esta situação manteve-se até Setembro de 1913, altura em que voltou a tornar-se

independente e com o nome de “Instituto Náutico”, ficando dependente do Ministério

de Instrução Pública e Belas Artes.

Em 1924, por Decreto da Presidência do Diretório Militar de Primo de Riviera

foram suprimidas todas as escolas náuticas existentes em Espanha., tendo-se,

simultaneamente, criado quatro novas escolas: Bilbao; Cadiz; Barcelona e Sta Cruz de

Tenerife. A Corunha ficou sem a sua escola náutica até 1947.

Posteriormente, e por uma Lei de 27 de Dezembro de 1947 foi criada a Escola

Oficial Náutica e Máquinas da Corunha. A 20 de Janeiro de 1948 foi constituída a

comissão gestora da organização e deu-se início às atividades da nova escola.

No início, as aulas eram dadas em instalações cedidas pela Escola de Artes e

Ofícios Artísticos e, depois, em 1959 na Escola do Magistério. Posteriormente foi

construída uma escola em terrenos cedidos pelo município. A inauguração solene da

escola ocorreu a 16 de Setembro de 1956, mas somente a 3 de Setembro de 1959 se deu

início ao primeiro curso.

Anos mais tarde foram adquiridos pela subsecretaria da Marinha Mercante, com o

apoio do município, terrenos situados na parte posterior do edifício municipal, onde foi
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construído um novo edifício conhecido como “Edifício de las Malvinas”. Assim se

completou um conjunto de edifícios com planta pentagonal e que a escola, ainda

apresenta hoje. Na década de 90 do século passado foi agregado ao “Edifício de las

Malvinas” uma nova planta superior. A escola náutica engloba os estudos educativos

em geral e o universitário em particular

Por Lei 144/1061 estabeleceu-se que o ensino ministrado nas escolas oficiais de

náutica e máquinas passavam a ser ensino técnico de grau médio. Esta classificação

referia-se ao ensino destinado à obtenção de títulos profissionais de piloto e de oficial de

máquinas da Marinha Mercante. O 2º ciclo conducente à obtenção de títulos

profissionais de capitão e de chefe de máquinas da Marinha Mercante só recebeu

qualificação académica em 1975, pelo Decreto 1439. Desde então passou a qualificar-se

este tipo de ensino como ensino náutico superior com nível correspondente ao 2º ciclo

do ensino universitário.

Por Decreto Real de Dezembro de 1980 estabeleceram-se os títulos de diplomado

e licenciado da Marinha Civil nas secções de náutica, máquinas e radioeletrónica naval.

De acordo com o mesmo Decreto Real as escolas oficiais de náutica passaram a

denominar-se de Escolas Superiores da Marinha Civil.

Por Real Decreto de 2 de Dezembro de 1998 os ensinos superiores da marinha

civil integraram-se na universidade a nível de todo o Estado e por Real Decreto de 1 de

Dezembro de 1084 foi transposta par a Comunidade Autónoma da Galiza as funções e

serviços do estado em matéria de ensino superior da marinha civil.

Finalmente por Decreto da “Conselheria de Educacion e Ordenacion

Universitaria” de 11 de Janeiro de 1990 e publicado no D.O.A, do dia 2 de Fevereiro,

estabeleceu-se a integração da Escola Superior da Marinha Civil na Universidade da

Corunha.

As novas licenciaturas para diplomado em navegação marítima; diplomado em

máquinas navais; licenciado em náutica e transporte marítimo e licenciado em máquinas

navais foram aprovados por decreto no ano de 1992.

Por Decreto da “ Conselheria de Ordenacion Universitaria” , publicada no Diário

Oficial da Galiza de 4 de Outubro de 2004, a Escola Superior da Marinha Civil da

Universidade da Corunha passa a denominar-se Escola Técnica Superior de Náutica e

Máquinas.
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A escola obteve Certificado de Qualidade em Abril de 2005. É o único centro

docente no sistema universitário da Galiza que tem implantado certificado um sistema

de gestão de qualidade de acordo com as normas ISO.

4.4 - Facultat de Náutica de Barcelona

A Faculdade de Náutica de Barcelona foi criada em 1769, por iniciativa do

piloto Sinibaldo Mas Torredembarra, sob a designação de Escola de Náutica de

Barcelona.

Este marinheiro comprometeu-se a ensinar as regras e todos os conceitos de

navegação, incluindo astronomia aplicada.

O regulamento da escola foi aprovado pela Assembleia Geral do Comércio e

Moeda em Madrid no ano de 1770.

Em 1805 a escola foi colocada sob a supervisão do Ministério da Marinha. Mais

tarde a Escola Náutica assou para a alçada do Ministério da Instrução pública onde se

manteve até 1924,altura em que regressou para o Ministério da Marinha.

De 1951 até 31 de dezembro de 1998 a escola passou a fazer parte do Ministério

do Comércio, altura em que foi integrada, com efeitos a partir de 1 de janeiro de 1990,

na Universidade Politécnica da Catalunha.

A Faculdade de Estudos Náuticos de Barcelona é a mais antiga de Espanha.

4.5 - Escuela Técnica Superior de Náutica e Máquinas Navales de Portucalete,

Bilbao

A Escola Náutica de Bilbao foi fundada por iniciativa da prefeitura da cidade em

colaboração com o Consulado e discussão geral do governo universal do Senhorio de

Biscaia.

Após ter sido acordado em 1739, pelas juntas gerais de Gernika, estabelecer em

Bilbao uma escola náutica, foi nomeado, embora com caráter interino, o capitão-de-

fragata D.Joseph Vicente Ybañez de la Rentería, e em 1742, tomou posse do cargo
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D.Miguel Archer bilbaíno. A partir dessa altura ocorreram factos notáveis no percurso

histórico da Escola Náutica de Bilbao e no ensino desenvolvido:

Por decisão Real de 28 de maio de 1915 foram declaradas doze escolas oficiais

de náutica, sendo uma delas a de Bilbao. Posteriormente, a 7 de fevereiro de 1925 os

estudos náuticos foram divididos em dois ramos: o da náutica e o das máquinas.

A lei 144/61 de 23 de dezembro acomoda à estrutura geral do ensino técnico, o

que se equipara ao ensino desenvolvido nas escolas oficiais de Náutica. O processo de

incorporação destas formações no sistema educativo geral culmina com o Decreto

1439/1975 que outorga ao ensino cursado nestas escolas o nível de 2º ciclo de ensino

universitário, a O.M. de 18 de outubro de 1977 que estabelece o plano de estudos em

graus: diploma e licenciatura em náutica e diploma e licenciatura em máquinas navais e

o R.D. de 4 de dezembro de 1980 que outorga a denominação de Escolas Superiores de

Marinha Civil às antigas Escolas Oficiais de Náutica.

O caráter profissionalizado destas formações complementa-se com cursos de

especialidade marítima necessários ao exercício da profissão a bordo de navios

tecnologicamente sofisticados e modernos.

A escola integra diversas superfícies que albergam áreas destinadas a oficinas,

escritórios, convívio, estudos, biblioteca, restaurante, cozinhas e bar, bem como 40 salas

de aulas de diferentes dimensões, tanto normais como especiais, tais como simulador de

navegação e radar, planetário, meteorologia, audiovisuais, etc.

4.6 - Escuela de Ingenierias Marina, Náutica y Radioelectrónica de Cadiz

A 18 de março de 1500 os Reis Católicos outorgaram a confirmação de

privilégios e deram carta de Cédula Real às Ordenanças do Colégio de Pilotos

Biscainhos de Cádis.

De 1804 a 1846 alternam na cidade dois centros diferentes: a tradicional escola

departamental de pilotos da armada e a escola de náutica dentro da academia de

matemática e comércio do consulado de Cádis e que mais tarde se converteria na escola

industrial de comércio e náutica. A partir de 1846 desapareceu a escola departamental

de Cádis.
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Durante o século XX, as escolas oficiais de náutica passaram por diferentes fases

até se consolidarem como Escolas Superiores de Marinha Civil, dependentes do

Ministério dos Transportes.  A sua integração nas Universidades Espanholas ocorreu a

partir do ano de 1988. Em concreto a escola de Cádis passou a integrar-se

organicamente na Junta de Andaluzia através da universidade de Cádis, em 1990. Com

a criação do Centro Andaluz Superior de Estudos Marinhos, a Faculdade de Ciências

Náuticas integrou-se no mesmo, junto à faculdade de ciências do mar e à escola

universitária de engenharia Técnica Naval.

Em junho de 2011 o centro passou a denominar-se Escola de Engenharia

Marinha, Náutica e Radioeletrónica.

4.7 - Escuela Superior de la Marina Civil de Oviedo

A 7 de janeiro de 1794 foi inaugurado solenemente o Real Instituto Asturiano de

Náutica e Mineralogia, antecedente em Gijon da atual Escola Superior da Marinha

Civil, sendo sancionado pelo ministro Valdés em San Lorenzo a 1 de dezembro de

1793.

No princípio do século XIX, o número de escolas náuticas era de 16, talvez um

número excessivo, pelo que a 6 de junho de 1924, um decreto da presidência do

diretório militar suprime todas as escolas de náutica e, simultaneamente, cria quatro:

Bilbao, Cádis, Barcelona e Santa Cruz de Tenerife.

A promulgação da lei 144/61 relativa à reorganização do ensino náutico e das

pescas constitui o marco de um conjunto de disposições que dariam uma nova dimensão

a estes estudos. Nomeadamente as escolas náuticas adquirem o estatuto de escolas

técnicas de grau médio.

Posteriormente, em 1975 com o decreto 1439 o ensino náutico adquire o estatuto

de ensino superior com o nível correspondente ao segundo ciclo de ensino universitário,

embora sem integrar-se no ministério de Educação e Ciência. Este ministério, a 18 de

outubro de 1977, aprova um plano composto por cinco cursos académicos,
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correspondendo os três primeiros ao primeiro ciclo de ensino universitário e os outros

ao segundo ciclo.

Por decreto do ministério da presidência 2841/80 de 4 de dezembro, as escolas de

náutica, dependentes do ministério de transporte e comunicação, passavam a

denominar-se escolas superiores da marinha civil, mantendo-se a sua dependência

orgânica desse ministério.

Em 1997, procurou-se harmonizar os conteúdos e estruturas destes graus com o

estabelecido no RD 1393/2007 e com a Convenção STCW, da organização marítima

internacional (IMO).

A escola superior da marinha civil encontra-se no campus da universidade de

Gijón, onde, também se encontra a escola politécnica de engenharia de Gijón.

Atualmente todas as escolas superiores da marinha civil estão integradas na

universidade espanhola. O ministério dos transportes turismo e comunicações continuou

a ter controlo sobre a emissão de diplomas profissionais.
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PARTE II – TRABALHO EMPÍRICO

Capítulo 5 – Enquadramento Metodológico

5.1 - Da Problemática aos Objetivos do Estudo

A intenção deste estudo foi descrever e interpretar os processos de

desenvolvimento de competências de docentes que atuam no contexto dos cursos da

Escola Superior Náutica Infante D. Henrique e em algumas instituições similares

espanholas de formação marítima, em particular a E.T.S de Náutica e Máquinas da

Universidade da Corunha, bem como as estratégias de formação formal e informal

subjacentes a esse desenvolvimento, com a finalidade de contribuir para uma futura

oferta de programas de formação adequados ao público em referência.

Recordamos que, através deste trabalho e tendo em conta a problemática de

partida, pretendemos dar resposta às seguintes questões, a partir da óptica dos próprios

professores.

- Que competências específicas têm de ter os Oficiais da Marinha Mercante a

desempenhar as funções docentes no ensino superior marítimo?

- Onde, quando e como adquiriram os docentes as competências pedagógicas

que detêm?

- Como são valorizadas, comparativamente, as competências científico -

técnicas e as competências pedagógicas?

- Quais são as motivações e as expectativas dos docentes em relação à

formação?

- Que diferenças e que semelhanças podemos encontrar entre docentes de

Portugal e de Espanha?

Os principais objetivos que visámos alcançar com este estudo foram os

seguintes:

 Identificar as competências necessárias para a docência no ensino

superior, especialmente as de ordem pedagógica.
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 Caracterizar as estratégias de formação presentes na trajetória dos

docentes atuais.

 Conhecer as conceções e as motivações dos docentes quanto à formação.

 Identificar expectativas e interesses de formação.

 Comparar as situações de, Portugal e de Espanha nestes domínios.

 Fundamentar para o caso português, um programa institucional de

formação promotor de desenvolvimento das competências dos docentes.

5.2 - Fundamentação das opções metodológicas – Natureza geral do estudo

Perante o atual contexto do ensino superior e da própria formação no ensino

superior, deparamo-nos com diferentes inquietações e reflexões sobre o sucesso da

pedagogia no ensino superior. São muitos os desafios colocados ao professor pela nova

população estudantil e pelas mudanças na sociedade que impõem novas exigências.

Assim, o professor passou a ter um perfil de desempenho profissional diferente. Para

além das funções inerentes à docência e de desenvolver, individualmente ou em grupo,

a investigação científica, de contribuir para a gestão democrática da escola e participar

nas tarefas de extensão universitária, tem de desenvolver diversas competências,

nomeadamente de carácter relacional e de intervenção, dentro e fora do espaço

institucional (Pinto, 2008). Deste modo, a atividade profissional do docente

universitário sofreu mudanças, surgindo como algo complexo e exigente em termos

intelectuais e sociais (Cachapuz 2001).

Pensar no ensino superior exige muito mais do que chegar à sala e ministrar um

conteúdo, é essencial criar situações que estimulem nos estudantes o desenvolvimento

de atividades de descoberta, problemas de pesquisa, de modo a que possam formular

perguntas face à complexidade da sociedade e à multiplicidade de informações. A

profissão de professor do ensino superior exige, assim, uma reflexão sobre a profissão e

o desenvolvimento profissional.

O presente estudo tem por objetivo refletir sobre o que significa ensinar e sobre o

rumo da formação de professores face a novos desafios que o ensino superior precisa

enfrentar, mais concretamente procura refletir sobre o ensino superior marítimo e o
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processo formativo dos professores, nomeadamente, identificar expectativas e interesses

de formação dos docentes da ENIDH e de outras instituições similares em Espanha.

O estudo insere-se no paradigma interpretativo, onde se procura a aquisição de um

conhecimento aprofundado do fenómeno, procurando a compreensão integrada da

realidade a partir da ótica dos atores nela envolvidos. A objetividade reside na análise

fundamentada e reflexão mais do que na pretensão de neutralidade do investigador ou

de uso de técnicas não interferentes de recolha de dados.

Uma dimensão importante de qualquer processo de investigação é a metodologia a

usar, que consiste no modo de realizar a investigação, na forma de focar os problemas e

de procurar as respostas (Arnal, Rincón e Latorre, 1992).

Nesse processo de investigação, a metodologia é considerada como um conjunto

de operações conscientes, mais ou menos sistemáticas, que se inscrevem no tempo, de

modo a alcançar os objetivos fixados (Arnal, Rincón e Latorre, 1992).

O investigador deve socorrer-se de uma, de entre um conjunto de estratégias

possíveis, de modo a poder desenvolver o seu estudo.

O projeto de investigação que nos propusemos desenvolver, assentou num estudo

sobre a formação dos docentes do ensino superior marítimo em Portugal e em Espanha.

Para a realização deste estudo foram usadas abordagens qualitativas e

quantitativas.

Tem vindo a ser reconhecida e aceite a conjugação de perspetivas quantitativas e

qualitativas no que se refere à construção do conhecimento. Defende-se, mesmo, a

possibilidade de se conciliarem as metodologias, sendo a opção dependente da natureza

do estudo que se pretende concretizar. A investigação qualitativa permite apreender os

fenómenos em profundidade com base nas experiências dos sujeitos e com respeito ao

modo como interpretam essas experiências. Na metodologia quantitativa procura-se

alcançar um conhecimento mais extensivo da realidade, seja interpretativo seja

explicativo. Utilizamos neste estudo, como técnicas de recolha de dados, a entrevista e o

questionário.
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5.3 - Processo e instrumentos de recolha e tratamento de dados

O estudo realizado teve duas fases de recolha de dados com o recurso a dois

instrumentos.

A primeira fase foi concretizada através de entrevistas semi-directivas,

estruturadas de acordo com um guião definido, aos coordenadores dos cursos de

Licenciatura e Mestrados de Pilotagem ou outros por eles designados.

A finalidade das entrevistas foi a de permitir conhecer a opinião dos entrevistados

acerca das estratégias de formação, da sua motivação, expectativas e interesses em

termos de formação. Depois de analisados todos os dados recolhidos nas entrevistas foi

possível alcançar algumas conclusões, sugestões e aspetos a ter em conta na elaboração

do questionário.

Foram efetuadas no total dez entrevistas, cinco na Escola Superior Náutica Infante

D. Henrique e mais cinco na Escola Superior Técnica de Náutica e Máquinas da

Universidade da Corunha.

Após as entrevistas procedemos à sua transcrição e análise de conteúdo. A partir

das categorias resultantes e dos dados analisados elaborámos um questionário com 23

questões que foi administrado de forma indireta com recurso a uma plataforma online.

O pré-questionário foi validado em Portugal e Espanha recorrendo a 10

professores, os mesmos que participaram nas entrevistas, antes de ser enviado a todos os

inquiridos. A finalidade do questionário relaciona-se com a necessidade de confirmar

que ele seja realmente aplicável com êxito no que se refere a dar uma resposta efetiva ao

problema levantado pelo investigador e aos objetivos propostos para o estudo.

Participaram no estudo docentes da Escola Superior Náutica Infante D. Henrique,

única instituição nacional de formação de quadros superiores para o setor marítimo e

portuário e de cinco instituições congéneres espanholas, caracterizadas na Parte I.

No total foram enviados 290 questionários por email, dos quais foram respondidos

88 questionários, correspondendo a uma taxa de resposta de 30,5% no total. Foram

enviados 60 questionários a docentes portugueses, dos quais foram respondidos 18,

correspondendo a uma taxa de resposta de 30,5%. No caso espanhol, foram enviados

230 questionários dos quais foram respondidos 70, o que curiosamente corresponde à

mesma taxa de resposta, 30,4%.
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5.3.1 - A Entrevista

A entrevista surge como uma técnica em que o investigador se apresenta frente ao

investigado e lhe coloca questões, com o objetivo de obter informações que interessam à

investigação. Trata-se de uma das técnicas de recolha de dados mais usada nas ciências

sociais. A entrevista apresenta diversas vantagens, nomeadamente, permite a obtenção

de dados relativos aos diferentes aspetos da vida social; é uma técnica muito eficiente

para a obtenção de dados em profundidade acerca do comportamento humano; os dados

obtidos podem ser classificados e quantificados; não exigindo que o entrevistado saiba

ler ou escrever; possibilita a obtenção de um maior número de respostas; oferece maior

flexibilidade; permite captar a expressão corporal do entrevistado, a tonalidade de voz e

a ênfase nas respostas. A entrevista, para além de vantagens apresenta limitações, como

sejam, a falta de motivação do entrevistado para responder às perguntas; a inadequada

compreensão do seu significado; a possibilidade de obtenção de respostas falsas; a

inabilidade ou incapacidade do entrevistado para responder de um modo adequado; a

possível influência exercida pelo aspeto pessoal do entrevistador sobre o entrevistado;

influência das opiniões pessoais do entrevistador sobre as respostas do entrevistado; os

custos com o treino de pessoal e o tempo de realização das entrevistas.

Existem diferentes tipos de entrevista atendendo aos graus de estruturação: as

entrevistas não diretivas, as semi-directivas e as diretivas ou estandardizadas. As

entrevistas semi-directivas são as mais usadas nos estudos exploratórios. Procede-se à

elaboração de um guião da entrevista, no entanto a sua condução não é rígida. Uma vez

que se pretendia fazer um estudo qualitativo e exploratório, a entrevista semi-directiva

pareceu adequada para fazer a recolha de dados, pois permite uma «(…) verdadeira

troca, durante a qual o intrevistado exprime as suas perceções de um acontecimento ou

de uma situação, as suas interpretações ou as suas experiências (…)» (Quivy,

2003:192).

Neste tipo de entrevista são incorporadas perguntas mais ou menos abertas, no

guião de modo a permitir aos entrevistados responderem livremente. (Flick: 2005).

Antes da realização da entrevista, deve-se efetuar um pré-teste do guião. Este

permite avaliar a eficácia do inquérito junto de uma pequena amostra da população alvo

do estudo, podendo, eventualmente, levar ao apuramento do guião da entrevista.

Na elaboração do guião da entrevista deve-se ter em atenção determinados

aspetos: perfil do entrevistado (nível etário, escolaridade, nível sociocultural,
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personalidade,…); seleção da população e da amostra de indivíduos a entrevistar;

definição do propósito da entrevista (tema, objetivos e dimensões);estabelecimento do

meio de comunicação (oral, escrito, telefone, e-mail, …), do espaço (sala, jardim, …) e

do momento (manhã, duração, …); discriminação dos itens ou características para o

guião; elaborar perguntas, de acordo com o definido nos pontos anteriores; considerar as

expectativas do entrevistador; considerar as possíveis expectativas dos leitores/ouvintes;

formular perguntas abertas; evitar influenciar as respostas; apontar alternativas para

eventuais fugas às perguntas; estabelecer o número de perguntas e proceder à sua

ordenação, dentro de cada dimensão; adequar as perguntas ao entrevistado,

selecionando um vocabulário claro, acessível e rigoroso (sintaxe e semântica); incluir

uma apresentação sucinta da entrevista, incluindo os objetivos; validação da entrevista

pela análise e crítica de personalidades relevantes.

Apresenta-se em seguida o guião da entrevista que foi construído com objetivos

específicos a serem alcançados. O guião foi dividido em 5 blocos, o bloco “A”, a

legitimação da entrevista onde tínhamos como objetivos, informar a finalidade da

entrevista, motivar o entrevistado, garantir a confidencialidade e solicitar a permissão

para gravar a entrevista. O bloco “B”, sobre as competências para a docência no ensino

superior, onde o objetivo foi conhecer o currículo profissional e a representação que o

entrevistado tinha das suas competências. O bloco “C”, sobre estratégias de formação,

com o objetivo de conhecer a opinião dos entrevistados acerca das  competências mais

relevantes e das estratégias de formação que pudesse avaliar. O bloco “D”, sobre

conceções e motivações dos docentes quanto à formação, onde pretendíamos conhecer a

posição dos entrevistados acerca das mesmas. O bloco ”E”, sobre expetativas e

interesses de formação, com a finalidade de obter opiniões, no sentido de identificar

expectativas e interesses de formação futuros. Por fim o bloco “F”, finalização da

entrevista, com o objetivo de permitir ao entrevistado emitir outras opiniões sobre o

tema e agradecer a colaboração demonstrada na entrevista.
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Guião da Entrevista

Blocos Objetivos específicos Questões Notas / Tópicos

A

Legitimação

da entrevista

- Informar o objetivo da

entrevista;

- Motivar o entrevistado;

- Garantir a confidencialidade;

- Solicitar a permissão para

gravar a entrevista;

Permite-nos a

gravação da

entrevista?

 Responder de

modo claro,

conciso e preciso a

todas as perguntas

do entrevistado

 Esclarecer as

dúvidas do

entrevistado sem

desvio dos

objetivos

específicos de cada

bloco.

B

Competênci

as para a

docência no

ensino

superior

- Conhecer o currículo

profissional e as competências

dos entrevistados.

- Pode dizer-me como foi a sua

carreira profissional?

- No início da função como docente,

quais os aspetos em que se sentiu

mais seguro?

- A que atribui esse sucesso?

- Quais os aspetos em que sentiu

mais dificuldade?

- Conseguiu ultrapassar os aspetos

em que sentiu mais dificuldade?

Como?

- Atualmente existem alguns aspetos

em que sente dificuldade?
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C

Estratégias

de formação

- Conhecer a opinião dos

entrevistados acerca das

estratégias de formação.

- Que competências pedagógicas

considera necessárias para a docência

no ensino superior marítimo?

- Há alguma dessas competências que

considera mais importante? Porque?

- Participou em alguma ação

específica de formação para a

docência?

- Se sim, que valor atribui a essa

formação ou formações? Porque?

D

Conceções e

motivações

dos

docentes

quanto à

formação.

- Conhecer as conceções e

motivações dos entrevistados

quanto à formação.

- Pensando nos professores do ensino

superior em geral, parece-lhe que

necessitam de aperfeiçoar as suas

competências pedagógicas? Se sim,

quais em especial?

- Pensa que os professores estão

motivados para isso?

- Na sua opinião o que é que se podia
fazer para tentar motivar os
professores para a necessidade
aprofundar as suas competências
pedagógicas?

- O
desenvolvim
ento de
competência
s, o
desenvolvim
ento
profissional,
o
aprofundame
nto de
questões
práticas
ligadas à
atividade
pedagógica,
a
atualização
de
conheciment
os …

E

Expetativas

e interesses

de

formação.

- Obter sugestões, no sentido

de identificar expectativas e

interesses de formação

futuros.

- Quais as áreas temáticas na área

pedagógica que gostaria de ver

abordadas em ações futuras. Porquê?

- Que tipo de abordagem preferia:

transmissão de conhecimentos?

Discussão de práticas docentes?

Projetos de investigação de práticas?

- Ação
pedagógica
na sala, às
implicações
do processo
de Bolonha,
Supervisão/
Orientação
de teses,
avaliação de
competência
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Projetos de investigação ação? s….

F

Finalização
da

entrevista

- Obter outras opiniões do

entrevistado sobre o tema?

- Agradecer a colaboração.

- Há algum ou alguns outros aspetos

que quer acrescentar sobre os assuntos

de que falámos?

Existem determinados procedimentos que devem ser observados durante a

entrevista. Deve-se: iniciar a entrevista com explicação sobre a mesma; esclarecer sobre

o que se pretende e sobre o objetivo da entrevista; assegurar a confidencialidade do

entrevistado e das suas respostas; ressaltar a necessidade da colaboração do

entrevistado; criar um ambiente agradável para a realização da entrevista; verificar que

o espaço/local da entrevista favorece a descontração do entrevistado; manter uma

distância audível entre o entrevistado e o entrevistador; verificar se existem condições

de privacidade do entrevistado; permitir que o entrevistado mantenha o controlo da

entrevista; favorecer as respostas pertencentes ao entrevistado; mostrar compreensão e

simpatia pelo entrevistado; usar um tom informal, de conversa, mais do que de

entrevista formal; apresentar a questão oralmente e por escrito (combinar as duas

linguagens); começar com questões fáceis de responder para pôr o entrevistado à

vontade; pedir ao entrevistado para dizer em voz alta o que está a pensar, o que pensou

em fazer, se está com alguma dificuldade na resposta; evitar influenciar as respostas

pela entoação ou destaque oral de palavras; pedir exemplos de situações, de pessoas ou

de objetos que o auxiliem a exprimir-se; apresentar uma questão de cada vez; o

entrevistador deve explicitar a aceitação pelas opiniões do entrevistado; registar tudo o

que o entrevistado diz; previamente, verificar suportes de registos (papel, fita, pilhas,

captação do som, …); antes de iniciar a entrevista, pedir autorização ao entrevistado

para fazer a gravação; registar com as mesmas palavras do entrevistado, evitando

resumi-las; anotar, se possível, gestos e expressões do entrevistado.
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A gestão do tempo de conversação é importante. Previamente o entrevistador deve

decidir sobre o tempo que demorará a entrevista e parar antes do tempo previsto se o

ambiente se tornar demasiado constrangedor.

A primeira etapa da preparação da entrevista consistiu na conceção do guião.

Encontrada a temática e identificados os elementos a entrevistar, definiram-se os

objetivos. As perguntas foram elaboradas de forma aberta, singular, clara e neutral para

permitir aos entrevistados utilizar os seus quadros de referência.

Os sujeitos que participaram na recolha inicial de dados, com o recurso à

entrevista semi-directiva, eram ou coordenadores dos cursos de Licenciatura e

Mestrados de Pilotagem nas instituições selecionadas, ou outros que os coordenadores

indicassem como os melhor posicionados para fornecer a informação pretendida.

Foram realizadas entrevistas semiestruturadas com dez docentes, pertencentes

cinco à Escola Superior Náutica Infante D. Henrique e os restantes cinco à Escola

Superior Técnica de Náutica e Máquinas, da Universidade da Corunha.

As entrevistas foram marcadas segundo as disponibilidades dos entrevistados,

sendo todas realizadas em condições idênticas. Explicitados os objetivos da entrevista,

solicitou-se aos entrevistados para gravar as mesmas. Em média as entrevistas

demoraram entre 30 a 40 minutos. Importa referir que, as entrevistas decorreram num

espaço reservado, de modo a proporcionar um ambiente calmo, propício à recolha de

informação. Fomos recebidos de forma cooperante, tendo-se proporcionado uma relação

de empatia entre ambas as partes.

Procedeu-se à transcrição das entrevistas e à respetiva análise de conteúdo de

modo a obter-se a maior fidelidade em relação ao discurso dos entrevistados.

O método da análise de conteúdo, como diz Quivy (2003: 227), “(...) permite,

quando incide sobre um material rico e penetrante, satisfazer harmoniosamente as

exigências do rigor metodológico e da profundidade inventiva, que nem sempre são

facilmente conciliáveis”.

A análise de conteúdo é um conjunto de técnicas diversificadas que são usadas na

investigação empírica realizadas ao nível das diferentes ciências sociais e humanas.

Pode ser definida, de um modo geral, (Bardin, 1995: 38) como “(...) um conjunto de

técnicas de análise das comunicações que utiliza procedimentos sistemáticos e objetivos

da descrição do conteúdo das mensagens”.
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Esta é uma técnica de tratamento de informação que requer do investigador uma

boa formação teórica, de modo a poder fazer referência aos seus próprios valores e

interpretações.

Na análise de conteúdo, registam-se as palavras-chave, os temas maiores. Existe,

também, a preocupação em estruturar o material recolhido. Realiza-se um conjunto de

operações: definição dos objetivos e do quadro de referência teórico; constituição de um

corpus; definição das categorias; definição das unidades de análise; fiabilidade e

validade; quantificação.

Os dados obtidos no processo de recolha serão divididos em unidades relevantes e

significativas para os objetivos da pesquisa e proceder-se-á, depois, à categorização e à

inferência de indicadores.

O investigador procura transformar a informação obtida junto dos elementos

participantes no estudo, em algo com novo significado, através da elaboração de

categorias de análise. Assim, na análise de conteúdo o investigador não se limita a

descrever o que foi dito pelos entrevistados, mas procura, também, interpretar o que foi

dito. É importante que o investigador conheça a realidade estudada.

As categorias surgem como estruturas analíticas construídas pelo investigador no

sentido de reunir e organizar a informação colhida a partir das entrevistas realizadas.

Deve-se dividir e classificar em temas autónomos, mas inter-relacionados. Em cada uma

das categorias o investigador aborda um conjunto de respostas dadas pelos

entrevistados, descrevendo, analisando, referindo teoria, pertinente para a interpretação,

citando respostas dos entrevistados.

Para este estudo foram criadas seis categorias de análise, cada uma delas dividida em

subcategorias.

A primeira categoria, “Percurso académico e profissional anterior à docência”

encontra-se dividida em duas subcategorias: “Natureza da formação inicial”,

“Experiências profissionais realizadas”;

A segunda categoria, “Entrada na docência”, encontra-se dividida em quatro

subcategorias: “Por convite”; “Por cessação do anterior posto de trabalho”; “Em regime

de acumulação”.

A terceira categoria, “Motivos de segurança na atividade docente” está dividida

em oito subcategorias: “Funções desempenhadas na docência”, “Aceitação pelos

alunos”, “Formação cientifica sólida”, “Experiência profissional anterior”,
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“Acumulação de anos de docência”, “Especialização académica”, “Planificação do

trabalho”, “Colaboração dos outros colegas”;

A quarta categoria, “Motivos de dificuldade na atividade docente” está dividida

em cinco subcategorias: “Fraco domínio dos conteúdos a ensinar”, “Dificuldade na

organização pedagógica dos conteúdos a ensinar”, “Dificuldade de

comunicação/exposição das matérias”, “Falta de recurso pedagógicos e didáticos”,

“Preparação deficiente dos alunos”.

A quinta categoria “Formação contínua para a docência”, encontra-se subdividida

em cinco subcategorias: “Motivações para o aprofundamento de competências”,

“Hábitos e experiências de participação”, “Necessidades e interesses de formação”,

“Áreas de formação pretendidas”, “Tipo de abordagem preferida na formação”;

A sexta categoria, “Competências desejáveis dos docentes do ensino superior

marítimo”, engloba quatro subcategorias: “Competências investigativas”,

“competências científicas e técnicas”, Competências pedagógicas”, “Relação entre

investigação e ensino”.

5.3.2 - O Questionário

O questionário consiste numa interrogação sistemática de um conjunto de sujeitos

de uma população global, com o objetivo de proceder a inferências e em alguns casos

generalizações. Ele pode ser usado para descrever, predizer, avaliar, verificar hipóteses.

De acordo com Moreira (2004: 115), um questionário é “(…) um conjunto de

questões, ou seja, de itens que, por qualquer razão, se decidiu apresentar associados

numa mesma folha ou caderno” Atendendo ao número de variáveis a medir os

questionários podem ser unidimensionais, se medem uma única variável;

multidimensionais se medem mais do que uma variável e possuem mais do que uma

escala. Dentro deste tipo de instrumento ainda se pode distinguir entre os instrumentos

estruturados a priori, se o conjunto de variáveis ou dimensões a medir é definido desde

o início pelo investigador que inclui no questionário uma escala para cada variável a

medir e os questionários fatoriais que incluem várias escalas para medir diferentes

variáveis, definidas com o auxílio da análise fatorial. Fala-se em questionários

fragmentados: quando o número de variáveis a medir é muito grande, tendo-se de
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renunciar à construção de escalas. Em vez das escalas utiliza-se um item para cada

variável que se pretende medir.

Num questionário pode-se optar por itens de resposta aberta ou fechada. A opção

“ (…) por itens de resposta aberta ou fechada depende em grande parte, das opções

teóricas ou mesmo filosóficas assumidas conscientemente ou não, pelo investigador”

(Moreira 2004:124). Quem defende  “ (…) o uso de questões fechadas tende a atribuir

um maior peso à facilidade de tratamento das respostas e à clareza da interpretação,

argumentando que o uso de questões abertas ou fechadas nos conduz quase sempre às

mesmas conclusões, apenas com a diferença, de que as questões abertas implicam um

maior dispêndio de tempo e esforço” (Moreira 2004:124). Aqueles que defendem o uso

de questões abertas “(…) tendem a preocupar-se mais com o estatuto relativo do

inquiridor e do inquirido, argumentando que o uso de questões fechadas limita

artificialmente o espaço de que este dispõe para se exprimir, restringindo as suas

respostas àquelas que foram previstas pelo investigador. Em consequência a informação

obtida através de questões fechadas deverá ser menos válida do que a obtida em

questões abertas” (Moreira 2004:124).

Entre as vantagens apontadas às questões abertas salienta-se o permitir às pessoas

inquiridas exprimir-se nas suas próprias palavras e poder-se obter mais informação.

Como desvantagens destacam-se: a dificuldade no tratamento de informação; a análise

dos dados ser mais subjetiva; existir dificuldade em categorizar e interpretar as

respostas; ocorrer a possibilidade de distorção das respostas durante o processo de

codificação; haver uma maior probabilidade de ocorrerem vieses associados ao

entrevistador; mais tempo para responder à questão e dificuldade em detetar erros de

omissão.

Nas perguntas fechadas, o sujeito fica limitado quando à opção de resposta. Como

vantagens, salienta-se a uniformidade, e por isso existe uma simplificação na análise da

resposta; análise mais rápida e económica; uma lista de respostas ajuda a clarificar o

significado da questão; as respostas são mais fáceis de tabelar; ajuda a sintetizar a

informação; é mais fácil e rápido de responder. Entre as desvantagens que apresenta,

salienta-se o facto de não dar liberdade de expressão ao inquirido; condicionar a

resposta do inquirido; é difícil de elaborar; pode levar a erros quando são selecionados

padrões de resposta que interessam ao selecionador; diminui o índice de reflexão sobre

o tipo de resposta do inquirido; falha pela falta de variáveis e profundidade; existe

dificuldade em determinar erros e omissões.
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Existem determinados erros a evitar na elaboração de perguntas: enunciados

sugestivos ou persuasivos (passíveis de orientar a resposta); perguntas que suscitam

respostas estereotipadas ou socialmente desejáveis; perguntas não neutras; perguntas

com pressupostos implícitos (conhecimentos ou ideias dados como adquiridos); termos

ou perguntas vagas ou ambíguas; perguntas múltiplas; perguntas negativas e com dupla

negação; perguntas com conjunções e disjunções; vocabulário excessivamente técnico,

especializado ou de difícil compreensão para todos ou uma parte dos inquiridos;

perguntas que obriguem a exercícios difíceis de rememoração.

No inquérito pior questionário podem ser incluídos diferentes tipos de itens: itens

dicotómicos em que apenas se oferecem aos inquiridos, duas alternativas de resposta,

por regra formuladas em termos de Sim/Não; Verdadeiro/Falso ou Concordo/Discordo;

itens com escalas numéricas, propondo-se às pessoas que respondem uma escala

representando uma dada dimensão, sendo os diversos graus, dessa escala, definidos

através de valores numéricos, sem outra descrição. Este último  tipo de itens apresenta a

vantagem da simplicidade da sua construção e flexibilidade em termos de número de

níveis a utilizar na escala.

Uma outra questão que tem vindo a ser colocada relaciona-se com o número de

pontos ou níveis que as escalas de avaliação deverão conter. O número de cinco “ (…) é

o mais comum, sobretudo por razões históricas e para as escalas referenciadas.

Acontece que, na representação inicial do modelo de Likert, os itens tinham escalas de

cinco pontos (1= Completamente em desacordo; 2= Em desacordo; 3= Nem concordo

nem discordo; 4= Concordo; 5= Concordo Completamente), pelo que o seu uso se

tornou habitual entre os utilizadores subsequentes do modelo, sem que estivesse

baseado em qualquer avaliação empírica das suas vantagens e inconvenientes. (…)

O segundo motivo para o predomínio das escalas de cinco pontos tem a ver com a

(…) escassez de expressões verbais referentes a quantidade, potencialmente utilizáveis

para definir os sucessivos níveis de uma escala referenciada. Cinco níveis parece ser o

número máximo que se consegue definir através de expressões verbais

aproximadamente equidistantes e sem um número demasiado grande de palavras. O

predomínio das escalas referenciadas é, por isso, em parte responsável pelo predomínio

das escalas de cinco pontos.” (Moreira, 2004:192).

Pode-se apontar um valor “(…) entre cinco e nove como o mais indicado para o

número de pontos a considerar numa escala de avaliação referente a uma dimensão

subjetiva e relativamente abstrata, sendo que para caso das escalas referenciadas, é
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difícil encontrar mais do que cinco definições com intervalos aproximadamente iguais

entre si. No caso de dimensões com referenciais concretos, o número de níveis deve

resultar de um compromisso entre a exatidão da medida e a sua simplicidade para os

respondentes” (Moreira, 2004:194). No entanto, será possível usar  “(…) escalas com

mais do que nove níveis, sempre que tal se revelar útil, o que acontecerá naqueles casos

em que a natureza da tarefa pedida aos respondentes for de molde a facilitar a obtenção

de discriminações finas” (Moreira, 2004:196).

O questionário deve incluir um conjunto de instruções que visam esclarecer sobre

o procedimento a usar na resposta, ou introduzir outros elementos com o propósito de

melhorar a qualidade dos dados obtidos. As instruções podem ser divididas em dois

grandes blocos. O primeiro bloco é apresentado oralmente pela pessoa que aplica o

questionário, ou sendo este enviado pelo correio, é incluído, juntamente, uma carta de

apresentação. Procura-se, com este primeiro bloco, motivar os participantes a

responderem de um modo consciente, podendo-se fornecer linhas de orientação gerais

para as respostas. Podem, ainda, ser enfatizados alguns aspetos, particularmente

relevantes, relacionados com o preenchimento do questionário. O segundo bloco inclui

o próprio questionário, onde se inclui, por regra, indicações mais específicas sobre a

forma de responder aos itens. Por vezes é necessário um último bloco para se poder

alertar os respondentes para aspetos específicos do procedimento que não estão

referidos nas instruções escritas incluídas nos questionários, ou que se entende ser

necessário enfatizar de modo particular.

As instruções devem ser relativamente breves e incidir, essencialmente, nos

aspetos concretos do procedimento que devem ser seguidos na resposta. No caso de

existir uma diferença clara entre as sucessivas partes do questionário, deve-se avaliar a

extensão e a complexidade das instruções para as partes que se seguem à primeira. Caso

as instruções sejam relativamente extensas ou complexas devem ser incluídas,

preferencialmente, num bloco adicional, colocado no ponto de transição.

O questionário é um documento escrito, pelo que a qualidade da sua apresentação

e organização formal tem influência em termos de impacto no inquirido, podendo

influenciar positiva ou negativamente a apreensão do conteúdo e a qualidade dos

resultados obtidos. De modo a dar a impressão imediata da facilidade no preenchimento

deve-se evitar a excessiva densidade da apresentação gráfica. Deve, também ser evitado

o uso de perguntas de resposta aberta, sobretudo na parte inicial do questionário.

Igualmente devem ser evitadas perguntas que exijam um certo esforço mental na
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resposta, perguntas que envolvam conhecimentos que quem responde possa não

dominar, ou sobre temas sensíveis.

No caso de o questionário ter sido concebido com vista a um único estudo, deve,

em princípio ser incluído na primeira página, ou numa folha e capa, o título do estudo, o

nome da instituição que o promove ou o nome do investigador responsável, a data e

eventualmente, uma ilustração ou logotipo.

Deve-se facilitar ao máximo a tarefa de preenchimento por parte do participante.

Assim a tarefa do respondente será facilitada se os questionários longos, ou seja com

mais de duas páginas, forem apresentados em forma de caderno, em vez de simples

folhas agrafadas. Deve-se ter cuidado com a legibilidade do questionário: o tipo de letra

usado deve ser facilmente legível e o tamanho usado ser suficiente para não levantar

problemas. Os tipos especiais como o itálico ou a escrita em maiúsculas devem ser

limitados a curtas indicações que necessitem de ser destacadas. A qualidade da

reprodução dos questionários deve ser cuidada.

A tarefa das pessoas que respondem a um questionário, também pode ser facilitada se o

questionário tiver uma organização lógica, com as diferentes partes de que se componha

devidamente individualizadas e com indicação do seu início. Um outro cuidado a ter diz

respeito à manutenção da homogeneidade no formato dos itens.

Segundo (Ferreira, in Silva e Pinto, 1989: 165-196), a realização de um

questionário passa por uma série de fases: definição do objeto do inquérito:

inventariação dos meios materiais disponíveis: recursos económicos; tempo disponível;

pessoal necessário e disponível; fontes documentais necessárias ou a consultar para a

constituição da amostra ou para a determinação dos objetivos e das hipóteses; consulta

de especialistas; familiarização com o terreno, consulta de documentação; determinação

dos objetivos que devem ser precisos e das hipóteses de trabalho; determinação da

população de referência, ou seja, o conjunto de pessoas às quais o investigador desejaria

generalizar os resultados e a partir do qual vai escolher a sua amostra; formulação das

questões tendo em atenção as características da população a inquirir (Ferreira cit. in

Silva e Pinto 1989: 165-166) construção da amostra; a prova do questionário ou pré-

teste; redação do questionário definitivo; realização material do inquérito: distribuição

do inquérito: codificação dos questionários; análise dos resultados; redação do relatório.

O grande problema com os questionários é a validade, uma vez que a sua medição

é indireta e esta pode não corresponder à realidade, porque o sujeito pode: desconhecer

o tema; pretender esconder informações; não interpretar as perguntas de forma
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adequada. Outro problema é, muitas vezes, a exigência de um nível cultural ou

experiência para compreensão das questões, que acaba por influenciar o desempenho

dos sujeitos. A representatividade é também afetada, pela dificuldade de recolher os

inquéritos, já que nem sempre são devolvidos mais de 50%.

A validade “(…) constitui, (…) não uma propriedade dos instrumentos em si, nem

mesmo dos seus resultados (…), mas (…) da relação entre os resultados e algo que os

transcende: uma inferência ou uma ação” (Moreira, 2004:331). Assim e de acordo com

Moreira (2004:335) “(…), a validade implica um “salto” para o exterior, e o ponto de

aterragem deste salto constitui um elemento decisivo da qualidade do trabalho realizado

na avaliação da validade de uma escala”.

Os dados empíricos e as explicações teóricas não são por si só suficientes para

estabelecer que (Moreira, 2004: 336) “(…) um dado uso de um instrumento

psicométrico é “adequado e apropriado”. Não é suficiente fazer analisar os itens,

formatos de resposta, instruções, etc., por um grupo de especialistas e obter o seu acordo

em que os itens refletem um certo conceito teórico, muito embora este possa ser um

componente útil no processo de validação. Nem será suficiente mostrar que uma dada

escala permite prever um dado comportamento ou outro critério, sem fazer referência

aos mecanismos ou estruturas psicológicas que poderão estar na base dos resultados

obtidos. Interpretações conceptuais e resultados empíricos são indispensáveis e devem

ser sempre considerados de forma independente”.

Moreira (2004: 336), faz referência, a propósito da validade, ao “julgamento

avaliativo integrado”. Segundo refere (Moreira, 2004: 336-337) ”(…) a validação de

uma medida psicométrica envolve obrigatoriamente um julgamento, no sentido de uma

avaliação racional dos diferentes elementos apresentados a favor e contra a validade da

inferência ou ação proposta, da consideração de explicações alternativas, da antecipação

de possíveis consequências, etc, (…). Em segundo lugar (…) o utilizador de um dado

instrumento tem de decidir se este é ou não apropriado e adequado ao uso que pretende

dar-lhe. Esta decisão tem quase sempre um caráter dicotómico (…), embora se possa

também argumentar que a validade é uma questão de grau, e não de tudo-ou-nada”.

Uma medida nunca pode ser considerada completamente válida porque tal

implicaria estar totalmente isenta de fatores de erro, da influência de quaisquer outras

variáveis e que refletiria de um modo equilibrado todos os aspetos do construto

apontado (Moreira, 2004). Nenhum destes requisitos é possível de alcançar na prática.

Compete ao utilizador, com base nas diversas informações de que dispõe, estimar o grau
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de validade, o que envolve uma avaliação das possíveis consequências do uso do

procedimento (Moreira, 2004).

Distinguem-se três tipos de processos com o propósito de assegurar a validade das

medidas (Moreira, 2004): validade de conteúdo, validade referenciada por um critério e

validade de construto. A validade de conteúdo é entendida como (Moreira, 2004: 340) “

(…) o grau em que os conteúdos incluídos na escala se referem de modo adequado

àquilo que se pretende medir (…) Concretamente, pretende-se que o conteúdo dos itens

se refira claramente à característica psicológica que se pretende avaliar.”; a validade

referenciada por um critério (Moreira, 2004: 340) “ (…) apoia-se na possibilidade de

obtenção de índices alternativos da variável que se pretende medir e no exame da

associação estatística entre os resultados da escala e os valores desse índice”; a validade

de construto (Moreira, 2004: 341) “(…) surgiu sobretudo em resposta às dificuldades

que se colocavam na obtenção de dados convincentes quanto à validade de certos tipos

de medidas, particularmente aquelas que pretendiam avaliar variáveis da personalidade

(…)”. A evolução no que se refere à conceção sobre a validade tende a diluir as

fronteiras entre os diferentes tipos ou aspetos da validade e a realçar o caráter unitário

do conceito (Moreira, 2004).

A recolha de dados nos estudos de validade não pode ser feita ao acaso. Como

refere Moreira, (2004:354-355) “ Em qualquer atividade de investigação, os estudos

mais úteis em determinado momento serão aqueles que permitam responder a

problemas relevantes que se colocam dentro de um domínio teórico, que abram

hipóteses e investigações, e que apresentem maiores implicações para a prática. Assim,

toda a investigação sobre a validade deveria ter um caráter programático, ou seja, não

ser constituído por estudos isolados, mas sim por conjuntos coordenados, sucessivos ou

paralelos, que atacassem de forma sistemática as principais questões que se colocam em

termos dos diversos aspetos da validade da medida”.

A validade de um instrumento nunca pode ser considerada definitivamente

demonstrada. Sucede, por exemplo, (Moreira, 2004:359-360) “(…) que a evolução

histórica produz numerosas mudanças nas situações e estímulos com que os indivíduos

se defrontam, nos comportamentos que lhes são exigidos e nos processos psicológicos

que medeiam entre uns e outros. Este facto conduz ao efeito bem conhecido de perda de

validade dos instrumentos com o passar do tempo. (…) Para além disso, o trabalho de

validação de um questionário nunca poderá afastar todas as dúvidas que se poderiam

levantar em relação às interpretações propostas. Por todas estas razões, a validação é um
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trabalho permanentemente incompleto (…). Finalmente, é importante ter em atenção

que os objetivos propostos para o processo de validação são, por vezes, irrealistas e que

aquilo que verdadeiramente se empreende tem que ter em conta diversas limitações

práticas”.

O fundamental (Moreira, 2004) será determinar quais as principais questões que

se podem colocar no que se refere à validade das interpretações propostas e selecionar,

de entre os métodos disponíveis, aqueles que parecem ser os mais adequados para

responder às questões.

A construção e utilização do nosso questionário envolveu três fases distintas.

Na primeira fase que foi a da preparação: precisamos os objetivos; estabelecemos

as perguntas precisas e procedemos ao seu escalonamento; estabelecemos os modelos

de resposta; decidimos sobre quem interessaria interrogar para desenvolvermos o nosso

estudo.

O questionário foi dividido em três partes: uma primeira parte do questionário

referente às competências privilegiadas pelos docentes, a segunda parte do questionário

incidiu sobre a formação realizada, a sua caracterização e as motivações que presidiram

à frequência das ações e a terceira parte incidiu sobre a formação a realizar pelos

docentes abordando as expectativas e necessidades de formação futura, organização e

modalidades de formação preferidas. O questionário compreendeu questões de resposta

fechada, utilizando uma escala de Likert.

Na segunda fase procedeu-se à realização do questionário e sua aplicação, com

recurso ao Google Doc´s.

Foram enviados questionários para docentes da ENIDH, única instituição de

ensino marítimo em Portugal e para docentes de cinco instituições de ensino superior

marítimo espanholas, ETS de Náutica y Máquinas da Universidade da Corunha, a

Facultat de Náutica de Barcelona, a Escuela Técnica Superior de Náutica e Máquinas

Navales de Portucalete em Bilbao, a Escuela de Ingenierias Marina, Náutica y

Radioelectrónica em Cadiz e a Escuela Superior de la Merina Civil em Oviedo.

Foi enviado um email aos possíveis respondentes a explicar a razão do estudo, os

seus objetivos e a motiva-los para a participação, para a taxa de respostas ser a maior

possível e assim, podermos ter maior consistência dos resultadosobtidos. No email

enviado, seguia o “link” para se proceder ao preenchimento on line sem necessidade de

qualquer identificação do participante, garantindo assim a total confidencialidade dos

participantes.
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Foi feita uma recolha prévia das listas de endereços eletrónicos de todos os

professores que desempenhavam funções nas referidas instituições. No caso português

60 professores e no caso espanhol 230.

O questionário foi bilingue, redigido em português e espanhol, mas com um link

específico para a versão portuguesa e outro link para as repostas dos inquiridos

espanhóis.

A taxa de respondentes em ambos os casos ficou nos 30%, ou seja, participaram

no estudo 88 respondentes, sendo 18 portugueses (30,5%) dos inquiridos e 70

espanhóis, igualmente (30,4%) dos inquiridos.

A terceira fase foi de tratamento dos dados e apresentação dos resultados.

Analisaram-se as respostas, escolheu-se o modo de apresentação dos resultados e

tentou-se fazer a interpretação dos mesmos.

Uma vez que pretendemos proceder a uma análise descritiva, optámos pelo

modelo analítico - descritivo, com uso dos tratamentos estatísticos apropriados. A

análise estatística dos dados foi feita com recurso ao SPSS.

Fez-se a verificação da consistência do questionário pelo cálculo do Alpha de

Cronbach.

Segundo Hinton et al. (2004), existe um debate sobre a partir de qual valor é que

o Alpha de Cronbach indicará uma elevada consistência do instrumento de pesquisa.

Segundo estes autores, o valor de 0,75 servirá de referência para se considerar que a

partir daqui estaremos em presença de uma elevada consistência interna1.

Foi possível observar que em função das respostas relativas a todas as questões,

o questionário possui uma elevada consistência interna (Alpha de Cronbach superior a

0,750), o que indicia um bom nível de fiabilidade sobre os aspetos focados, sendo

adequado ao objeto de estudo.

Tabela 1 – Teste de consistência interna Alpha Cronbach´s

Cronbach's Alphaa Número de itens

0,78 104

1
A estatística Alpha de Cronbach é importante porque serve para avaliar a extensão em que um conjunto de itens permite medir

uma determinada variável abrangente. Quanto maior for o seu valor, maior será a consistência interna do questionário e mais
adequadas serão as questões para o estudo.
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Capítulo 6 – Apresentação, análise e interpretação dos dados obtidos por
entrevista

Os resultados das entrevistas constituíram uma das fontes para a construção do

questionário usado na etapa seguinte da pesquisa

Os dados serão apresentados de acordo com as categorias e subcategorias criadas

para as analisar.

Tentaremos igualmente interpretar esses dados à luz das perspetivas teóricas

propostas pelos autores que consultámos

6.1 - Percurso académico e profissional anterior à docência

Na caracterização dos sujeitos entrevistados, assumem particular relevo os

registos que refletem a natureza da sua formação inicial e a experiência profissional.

Natureza da formação inicial

Da observação do quadro verifica-se que a maioria dos elementos entrevistados

completou a sua formação inicial em escolas náuticas, tendo os restantes três elementos

concluído a sua formação inicial em outras instituições de ensino superior.

UNIDADES DE REGISTO INDICADORES UNIDADE
CONTEXTO

Curso da escola náutica na rua do arsenal Curso da Escola Náutica A

Eu acabei o curso na escola náutica em
1980

Curso da Escola Náutica B

Eu terminei o curso da ENIDH em 71, Curso da Escola Náutica D

Conclui o curso geral de Pilotagem da
ENIDH

Curso da Escola Náutica E

Eu obtive o título de Oficial da Marinha
Mercante nesta escola

Curso da Escola Náutica F

Voltei à escola para obter o título de chefe
de máquinas da marinha mercante.

Curso da Escola Náutica F

Estudei nesta escola náutica e obtive o
título de oficial de pilotagem

Curso da Escola Náutica H

Comecei por estudar aqui nesta escola Curso da Escola Náutica I

Fiz o meu doutoramento, concorri a titular
e ganhei, levo aqui desde 2000

Curso da Escola Náutica I
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A minha carreira foi licenciada em
navegação durante 5 anos aqui nesta escola

Curso da Escola Náutica J

A minha carreira começou depois de uma
licenciatura em engenharia eletrotécnica

Curso de Engenharia de outra
instituição

C

Hoje sou doutorado em engenharia
eletrotécnia.

Curso de Engenharia de outra
instituição

C

Licenciatura em matemática Curso de Matemática G

Estamos perante um grupo de sujeitos cuja formação inicial foi realizada

maioritariamente na instituição onde se encontram atualmente a desenvolver a docência.

Tal fenómeno facilitou favoravelmente o seu processo de socialização profissional, mas

por outro lado, pode ser responsável por processos de acomodação e de dificuldade de

inovação, por desconhecimento de outras realidades de ensino superior.

Através da formação inicial devem ser criadas as condições para que os futuros

profissionais obtenham e desenvolvam um conjunto de saberes e competências que lhes

possibilitem conceber a profissão com autoconfiança e, simultaneamente, lhes

possibilitem adquirir autonomia, o que se manifesta através da capacidade de tomar

decisões informadas sobre as suas práticas. A formação inicial não pode ignorar a força

da cultura profissional e da cultura da escola, assim como as suas exigências de

qualidade. Torna-se fundamental proporcionar aos futuros profissionais uma formação

cultural, científica, tecnológica conciliável com o grau de conhecimentos indispensáveis

à docência no nível de ensino em que o formando vai ser professor.

Experiências profissionais realizadas

A experiência profissional do professor pode, de alguma forma, contribuir para a

construção da sua prática pedagógica. Larrosa (2002) diz que “ (…) a experiência é o

que se passa connosco, o que nos acontece, o que nos toca. Não o que se passa, não o

que acontece, ou o que toca”. A experiência do docente está, assim, ligada ao que lhe

acontece no seu tempo de serviço profissional. Por sua vez, Veiga (2007: 36) entende

que “O professor estrutura, ao longo do processo de construção do seu percurso

profissional, o espaço pedagógico que expressa o saber do seu ofício, criado no contexto

de sua trajetória, e que resulta de uma pluralidade de saberes: os saberes relativos às

ciências da educação e das ideias pedagógicas, os saberes curriculares, relativos à

seleção dos conhecimentos académicos ligados ao ensino e os saberes da experiência,
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oriundos da sua prática profissional, construídos individualmente ou na socialização do

seu trabalho

Procurámos perceber que experiência profissional tem os elementos que integraram a

este estudo.

A maioria dos entrevistados para este estudo apresenta como experiência

profissional a carreira marítima.

Alguns dos sujeitos referiram terem uma atividade em terra ligada ao sector marítimo

como por exemplo, ter trabalhado como superintendente em companhias de transportes

marítimos:

“ (…) trabalhei como superintendente da minha empresa que era a companhia

portuguesa de transportes marítimos.” (A)

“Depois, quando terminei a minha licenciatura no Técnico em engenharia de

eletricidade, a companhia convidou para um lugar de superintendente. Como

superintendente fiz compra e venda de navios, gestor de navios e fui também

responsável pela segurança de navios, durante 5 anos tive como superintendente nessa

empresa”. (D)

Verificamos, também, que por vezes a experiência profissional abrange diferentes

áreas e funções como Engenharia, Eletrónica, Consultoria, Direção de obra, Construção

naval:

“Trabalhei como engenheiro eletrotécnico, como consultor de várias empresas,

projetista, diretor de obras incluindo projetos para navios em construção naval, (…)”

(C)

Um outro elemento que integrou a amostra deste estudo refere que esteve ligado ao

ensino particular:

“ (…) comecei a trabalhar num colégio particular (…)” (G)

Verificamos que apenas um dos elementos entrevistados refere que a sua experiência

profissional anterior esteve ligada ao ensino.
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6.2 - Entrada na docência

Por convite

Dos elementos entrevistados cinco referem ter recebido convite, por parte da

escola náutica para lecionarem a tempo integral ou a tempo parcial.

“Fui convidado para dar aulas na escola náutica” (A)

“ (…) recebi um convite do departamento de máquinas e transitei diretamente do mar

para a escola não tendo trabalhado em nenhuma empresa em terra” (B)

“ (…) fui convidado para lecionar na ENIDH a tempo parcial que tive durante 4 anos.

Quando a empresa fechou e a escola convidou-me para eu vir lecionar a tempo inteiro.

Acabei por decidir pela escola porque gosto de dar aulas e senti-me bem durante o

período anterior. Estou na escola desde 1983 a dar aulas” (D)

“ (…) fui convidada primeiro a um lugar de contratada e depois acedi aos quadros da

escola”. (G)

“Fui convidada e para dar aulas de navegação e aceitei o desafio”.(J)

Por cessação do anterior posto de trabalho

Um dos elementos deste estudo refere que a sua entrada na docência surgiu na

sequência da rescisão do seu contrato de trabalho numa companhia:

“ (…) saí da companhia, porque a companhia iniciou um processo de rescisões de

mutuo acordo visto que tinha excesso de pessoal”(B)

Em regime de acumulação

Alguns elementos entrevistados referem ter acumulado durante algum tempo a

docência com uma outra atividade que desenvolviam fora da escola:

“ (…) ingressei na ENIDH e acumulei durante anos enquanto foi possível até a escola

ser integrada, depois optei com pela dedicação exclusiva. Tenho 10 ou mais anos de

experiência de trabalho na área de trabalho”.(C)
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“ (…) surgiu a oportunidade de iniciar a minha carreira como professor ajudante e

compatibilizada com o trabalho diretor na empresa”.(F)

“Depois meti-me aqui na universidade a tempo parcial fazendo os dois trabalhos

durante algum tempo” (I)

Verificamos que vários elementos que trabalham como docentes na escola,

estiveram durante algum tempo a acumular a sua atividade dentro da escola com outras

que desenvolviam fora da escola e que nem sempre se encontravam relacionadas com a

docência. Se, por um lado, isso pode ser uma limitação por falta de tempo disponível

para permanecer na instituição limitando as tutorias e a sua presença diária na

instituição, por outro lado, pode ser uma vantagem porque permite fazer a ligação entre

o ensino e a situação real do mercado de trabalho, conseguindo trazer as necessidades e

situações reais do setor marítimo para a instituição, beneficiando os alunos com esta

informação.

6.3 - Motivos da segurança sentida na atividade docente

Sentir-se seguro na atividade docente envolve diferentes aspetos, mas face aos

objetivos propostos para este trabalho, optou-se por incidir sobre a segurança sentida em

relação ao processo de ensino - aprendizagem.

As subcategorias criadas espelham os motivos de segurança expressos: a diversidade de

responsabilidade assumidas, a aceitação pelos alunos, a formação científica, a

experiência profissional, o tempo de docência, a especialização académica, a

planificação das aulas, a colaboração com outros colegas.

Diversidade de responsabilidades

A prática pedagógica do professor encontra-se marcada não apenas pelos saberes

disciplinares, mas por um conjunto de experiências que se sucedem ao longo de toda

uma trajetória profissional e que podem incluir diversas funções e cargos ocupados ao

nível da instituição escolar.
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Procurou-se perceber quais as funções que foram desempenhadas pelos

entrevistados ao nível da docência. Analisando as respostas dadas pelos entrevistados,

constatamos que apenas um dos elementos refere já ter ocupado vários cargos dentro da

escola.

“Aqui ocupei vários cargos, de professor, de responsável de práticas, de responsável

da coordenação de práticas em empresas, de responsável pelo intercâmbio de alunos

com outras universidades espanholas e de sub diretor do centro”.(F)

Hoje os professores são chamados a assumir diferentes responsabilidades, dentro

da escola em simultâneo, o que requer da parte deles mais trabalho suplementar, o que

pode ter implicações no seu desempenho enquanto docentes.

Ao assumir diferentes responsabilidades em simultâneo, os professores

conseguem ter o conhecimento global da instituição e contribuir para o

desenvolvimento da instituição e de si próprios beneficiando das experiências

adquiridas nas mais variadas funções que são chamados a desempenhar. No entanto,

podem estas responsabilidades assumidas por parte dos professores, consumir o seu

tempo, ficando prejudicado o desempenho da função enquanto docentes, tendo como

resultado a perda da qualidade do ensino na instituição. As funções de uma instituição

devem ser repartidas o mais possível por todos os professores disponíveis para evitar o

excesso de carga de trabalho individual, sendo muitas das vezes a razão de situações de

sobrecarga, levando o professor à tensão excessiva no seu dia-a-dia.

Aceitação pelos alunos

A prática pedagógica do professor depende não apenas dos conhecimentos

formais, adquiridos essencialmente nos cursos de formação, mas também das

observações diárias que o professor faz do seu próprio trabalho e dos seus alunos,

através do diálogo que mantém com eles. O professor tem um papel relevante em todo o

processo de ensino - aprendizagem, uma vez que é um mediador entre o currículo e os

alunos e é responsável pelo desenvolvimento de um clima social onde a interação é

fundamental.

Segundo um dos entrevistados, os alunos percebem quando o professor sente

prazer em dar aulas e correspondem de um modo positivo:
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“ (…) quando uma pessoa sente prazer naquilo que está a fazer os alunos

correspondem. Ainda hoje eu nunca me canso de dar aulas tenho uma carga de

trabalho de aulas enorme e eu nunca me canso”. (A)

O professor deve ser capaz de entusiasmar os seus alunos, motivá-los para a

aprendizagem, manter, com eles, um relacionamento aberto, de comunicação, de

compreensão:

“Não pode ser autocrático, assiste-se a que o professor tende a se autocrático, a

pedagogia é levar as pessoas a estudar a compreender e a sentir gosto pelo que fazem e

aprenderem a melhor forma “.(C)

“O sucesso passa por não impor as coisas mas tentar perceber as dúvidas que

naturalmente os jovens têm em termos de expectativa naquilo que querem aprender. Em

vez de ser aulas magistrais ou impostas tentar perceber o outro” (E)

“Os alunos facilitam muito o trabalho e ajudam muito os professores, academicamente

não são muito bons mas sim pessoalmente, ajudam muito e existe uma relação muito

boa com os alunos, muito bom trato. Eu trato com todos e isso ajuda muito Facilitando

a comunicação e cheguei aqui para ajudar os alunos numa matéria e eles me ajudaram

a explicar, uma boa comunicação é fundamental. É muito fácil os alunos facilitam

muito as coisas. A forma de chegar ao aluno é ser uma pessoa acessível ” (G).

O ensino não pode ser encarado como algo gerido mecanicamente, pelo que o professor

deve analisar a sua prática de um modo reflexivo e criador. Ele, no essencial, deve ser

capaz de refletir sobre as suas aulas, sobre a forma como comunica e se relaciona com

os seus alunos, utilizando o resultado dessa sua reflexão para melhorar a qualidade do

seu ensino. O professor poderá transformar a sua prática e consequentemente a sua

postura, o que poderá contribuir para uma melhoria da aprendizagem dos alunos.

Formação científica sólida

Um professor é um profissional que deve ter conhecimentos científicos de base,

saberes e competências de natureza profissional e educacional.

Quando o professor tem a possibilidade de lecionar uma disciplina de uma área

em que aliado aos conhecimentos teóricos possui experiência prática, a segurança

sentida é maior:
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“Ao meu conhecimento. Os aspetos que eu penso que são muito importantes e sentia-

me bastante seguro, é que eu vim lecionar uma disciplina que estava ligada aos

sistemas de carregamento de navios, operação da estiva e era uma área em que eu não

tinha só conhecimentos teóricos. ”. (D)

O professor quando pensa possuir uma formação científica sólida, também sente

mais segurança para dar aulas, como foi expresso por quatro dos entrevistados:

“Eu não tive problemas, porque eu já era licenciado pelo instituto superior técnico

também tinha bagagem científica ter entretanto concluído o curso do técnico de

engenharia”. (A)

“Não só às competências académicas que tive nas escola e no técnico”. (B)

“Eu fiz uma formação de base muito forte sobretudo na área da matemática na

licenciatura que tirei em gestão. Sabendo o que era necessário fazer em termos

operacionais explicar o método como é que se executava e depois ir ao porquê das

coisas, aos rudimentos e à ciência, por isso é necessário ter uma boa base teórica para

perceber e descodificar e entender o fenómeno.”. (E)

“Nos conhecimentos académicos estava muito segura. “ (G)

Por vezes a segurança só surge com o acumular de anos de serviço e quando o

professor tem possibilidade de aprofundar os seus conhecimentos nas áreas que leciona.

“Só fiquei seguro mais com o andar dos tempos depois de ter estudado bastante

nomeadamente quando acabei o mestrado em áreas que estava aqui a ensinar, quando

fiz uma atualização já preocupado com o ensino só depois é que me senti mais seguro a

dar aulas”.(C)

Sempre que a formação académica de base é forte, o professor não se sente

inseguro:

Resulta das respostas dadas pelos elementos entrevistados que uma das razões da

segurança sentida advém dos seus conhecimentos científicos e técnicos, tanto iniciais

como adquiridos ao longo da carreira.

Experiência profissional anterior

Muitos professores antes de enveredarem pela atividade docente na escola náutica

tiveram outras experiências profissionais, ligadas ou não ao ensino, como já acima se

mencionou. Isso constitui por vezes um motivo de segurança no desempenho docente:
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“ (…) tinha experiência profissional para além de antes de vir para a escola náutica ter

vindo de uma escola industrial onde eu já tinha o curso de eletricista portanto senti-me

à vontade nas matérias que me foram dadas para ministrar, sem problemas”. (A)

De acordo com Guimarães (2004) é importante a interdependência entre a teoria

e a prática. Libâneo (2003:82) completa esta ideia explicitando que as “[...] experiências

de aprendizagem possibilitam mais qualidade cognitiva no processo de construção e

reconstrução de conceitos, procedimentos e valores”. É na interação do docente com

situações concretas de trabalho que as competências profissionais são aperfeiçoadas.

Isto mesmo é referido pelos elementos entrevistados:

“Eu vim dar matérias em que à partida estava à vontade tendo em conta a experiência

de mar (…) também e fundamentalmente da experiência profissional que adquiri a

bordo, muitas vezes nós falamos dos conceitos mas quando ilustramos esses conceitos

com casos práticos que vivemos na realidade, a explicação torna-se muito mais

apelativa para os alunos, os alunos captam muito melhor e ficam mais atentos do que

quando estamos a dar as coisas de uma forma muito teórica, portanto eles aí não estão

tão sensíveis desligam com facilidade, se nós damos casos práticos que ilustram estes

conceitos teóricos torna-se mais fácil de acompanhar.” (B)

O facto de se conhecer como se processa o trabalho em situações reais permite

exemplificar, de um modo mais concreto e através de situações do dia a dia os conceitos

teóricos:

“ (…) conhecimento prático muito grande de carregar e descarregar navios e conhecia

a problemática da atividade de carregarem navios dentro do navio e conhecia a

atividade de trabalhar em terra na mesma área, porque também tive na agência de

navegação da empresa e conheci muito bem as operações de carga e descarga e a

burocracia desta atividade. Por isso a disciplina tornou-se simples porque eu estava

devidamente fundamentada e estava a falar apenas em questões teóricas mas conhecia

perfeitamente o trabalho. A transmissão de conhecimentos, desde que a pessoa

conjugue a teoria e prática é muito fácil, se faltar alguma dessas partes. Eu tenho tido

a vantagem de todos os anos ter embarcado, o que significa que estou em constante
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atualização e ligação ao sector e assim acompanho esse sector de perto sedimentando

ainda mais os conhecimentos que tenho.” (D)

Quando o professor possui a experiência prática da profissão pode iniciar as suas

aulas referindo o que se pode fazer e como se faz e depois levar os alunos a perceberem

o porquê. Quando se tem a prática prefere-se começar pelo concreto, pela prática, para

num momento posterior levar os alunos a compreenderem a teoria.

“Os aspetos que tinham mais segurança eram os aspetos que tinha experiência no mar,

conhecer o real, o concreto e fazer a adaptação ao curso, portanto, quero dizer que as

minhas aulas eram dadas da prática para a teoria não era da teoria para a prática.

(…) Em vez de procurar teorizar a navegação, era exatamente ao contrário, na prática

faz-se assim e depois caminhava para o porquê, saia do como se faz para porque que se

faz assim.” (E)

“ Nos aspetos de conhecimento técnico eu vinha do mar e todos esses conhecimentos do

meio marítimo, desconhecia o que era o ensino mas conhecia muito bem a meio

marinho. (…) Bom, eu tinha um conhecimento profundo das matérias, porque a minha

experiência profissional permitiu-me estar à vontade na preparação técnica, era

bastante aceitável. (F)

“ Bom, eu comecei com segurança marítima e não tive qualquer problema porque

comecei com as matérias muito ligadas com a prática no navio, tinha que preparar

coisas teóricas para os alunos mas não tive problemas de maior.” (H)

“Porque tinha muitos anos de trabalho com essas matérias, foi a minha experiência

profissional. (…) Quando comecei a carreira docente estava bastante seguro dos meus

conhecimentos técnicos porque trabalhei muitos anos com essas matérias”. (I)

“Mais segura nas componentes práticas. Na prática estava mais à vontade devida à

minha experiência profissional. Senti-me mais segura em navegação por era algo que a

minha experiência profissional me deu bastantes conhecimentos estava bem

familiarizada com a matéria”. (J)
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Acumulação de anos de docência

Os conhecimentos adquiridos pelo profissional no inicio da sua formação

revelam-se insuficientes para o exercício das suas funções ao longo da carreira, sendo

necessário que ocorra um crescimento, não apenas através da formação contínua, mas

também pela experiência que se vai adquirindo com os anos de trabalho.

Os elementos entrevistados entendem que a experiência acumulada ao longo de

anos de docência permite alcançar uma maior segurança, em termos profissionais, e

ajuda o professor a melhorar as suas aulas

“ (…) os anos de docência (…) ajudam” (D)

“ (…) a experiência que fui adquirindo ajudou-me a melhorar nas aulas” (G)

Um dos elementos entrevistados entende que nem sempre a acumulação de anos é

sinónimo de aulas com melhor qualidade e de professores mais competentes:

“Tudo é relativo (…)” (E)

A experiência profissional do docente pode ser um elemento importante e pode

permitir ao professor adquirir e melhorar as suas destrezas, desde que seja capaz de

refletir sobre ela e de, por essa via, construir conhecimento novo.

Especialização académica

A especialização contribui para a formação intelectual e produção de

conhecimento. Quando a especialização se concretiza  não apenas na área disciplinar do

professor, mas também em outras áreas conexas pode contribuir para uma melhor

comunicação com os alunos.

“O professor deve (…) saber muito mais do que aquilo que ensina”. (C)

“As novas tecnologias vieram ajudar essa comunicação porque podemos mostrar as

coisas. Isso foi o fundamental.” (H)

“Bom com algum estudo, se antes transmiti assim vou tentar transmitir de outra

maneira”: (I)

Segundo Boterf (2203), uma especialização adequada pode contribuir para o

desenvolvimento de um profissional competente, capaz de administrar uma situação

profissional complexa, mobilizando e combinando recursos, quer pessoais, quer do
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meio. Em cada momento do processo de ensino - aprendizagem o professor deve ser

capaz de mobilizar, de um modo adequado, saberes, saber-fazer, aptidões, qualidades

pessoais e experiências, selecionando os recursos, combinando-os atendendo aos

objetivos a alcançar. Ainda segundo o mesmo autor, é importante que o professor sinta

confiança na sua capacidade para utilizá-los de um modo eficaz. Uma autoimagem

positiva e evolutiva constitui um pré-requisito para o desenvolvimento das

competências.

A competência do professor envolve o reconhecimento da ação necessária à

resolução de uma situação problemática e o saber executá-la. A capacidade de atuação

não emerge de um modo espontâneo, nem resulta, apenas, da experiência adquirida ao

longo dos anos; requer, ainda, conhecimentos especializados.

Planificação do trabalho

Os professores, como mediadores da aprendizagem dos seus alunos, devem estar

preparados para fornecer os conhecimentos necessários e exigidos dentro de um

conteúdo académico pré-estabelecido.

A planificação é essencial para um ensino de qualidade, pois representa uma

síntese do trabalho de preparação de aulas pelo professor. Uma planificação não

constitui em si mesmo um fim, mas um meio auxiliar da prática pedagógica.

Procurou-se perceber se os professores planificam ou planificavam as suas aulas,

o que fazem ou faziam nesse sentido. Observemos os seguintes registos:

“(…) eu preparava-me para as aulas (…).eu sempre me preparei bem cientificamente,

estudava as lições, fazia investigação, participava em conferências (…);” (A)

Para um dos elementos entrevistados, no início é preciso planificar e preparar as aulas,

mas depois a rotina torna possível abandonar as planificações.

“Depois de preparar as aulas, ao fim de 10 anos de estar a ensinar a mesma matéria,

talvez não seja preciso preparar aulas, mas no início é necessário preparar aulas todos

os dias e só temos segurança quando se prepara as aulas.” (C)

Um dos entrevistados entende que se deve preparar sempre as aulas, preocupando-se o

docente com todos os detalhes, incluindo os meios a serem usados para auxiliar na

transmissão da mensagem pretendida:
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“(…) preparo as aulas e como vou transmitir isso, é o mais importante. Temos que

preparar e muito as aulas e as organizações das aulas e nesse sentido é necessário

muita preparação, usar os meios disponíveis e dominar o cenário.” (G)

Para um dos elementos as planificações devem ser sempre feitas porque é preciso

atualizar constantemente o que se ensina e como se deve ensinar:

“As aulas tiveram que ser preparadas com muitas atualizações de forma a

compreenderem melhor as matérias. Utilizo muito as imagens para acompanhar a

explicação,” (J)

Para a maioria dos entrevistados, o professor deve planear o ensino, escolher os

objetivos de aprendizagem, selecionar e dar sequência aos conteúdos, projetar as

atividade a desenvolver com os alunos, escolher os meios e recursos, projetar o sistema

de avaliação, etc.

Colaboração dos outros colegas

O trabalho do docente envolve a prática pedagógica que se constrói e se vai

reconstruindo com novos conhecimentos que vão sendo adquiridos e com novas

experiências vivenciadas. Refere Brito (2006:51) que “ (…) o pensamento do professor

constrói-se, pois, com base nas suas experiências individuais e nas trocas e interações

com os seus pares”

Entendemos ser pertinente perceber se os entrevistados consideravam importante

o apoio e o diálogo com outros colegas e se procuravam e tiveram esse tipo de apoio:

“Consegui com a colaboração dos meus companheiros que já tinham uma formação

mais avançada e então quando um chega aqui, um novo, os seus companheiros

colaboram; basicamente foi o que me ajudou.” (G)

“ Fui ajudada por um colega mais velho (…)” (J)

“ Fui acompanhado pelos docentes mais antigos que tinham esses saberes,

beneficiando deles.” (C)

O diálogo com outros colegas pode auxiliar o professor a explicitar as suas

crenças pedagógicas e pode ajudá-los a tomarem consciência das suas falhas e a
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trabalharem no sentido de as ultrapassarem. Através do diálogo com outros colegas, da

troca de ideias e do seu aprofundamento coletivo podem ser criadas condições para uma

docência mais eficaz, mais adequada ao desenvolvimento de um processo de ensino

aprendizagem com mais qualidade. Os docentes sentem necessidade de contactar, de

dialogar com outros colegas mais experientes de modo a poderem recolher informações

úteis para a sua prática diária. Por esse lado, essa forma de aprendizagem também pode

levar à repetição, à falta de inovação, ao tradicionalismo.

6.4 - Motivos de dificuldade na atividade docente

Nesta secção, são apresentados os principais problemas enfrentados pelos

professores identificados pela análise de avaliação de cada um dos temas da

subcategoria

Fraco domínio dos conteúdos a ensinar

Como referem Perrenoud, Kincheloe, Gauthier, Therrien, (apud Guimarães

2004:55-56)“[...] a atuação do professor é norteada por conhecimentos específicos da

profissão, a dificuldade em estabelecê-los, além da insuficiente pesquisa a respeito, está

ligada também à natureza da ação educativa escolar, [...] a prática docente pressupõe

uma base de conhecimentos teórico-práticos que o professor deve dominar articular e

transformar, no contexto do ensino, mantendo-se coerente com a dimensão ética dessa

prática, uma vez que sua atuação envolve a formação de atitudes e convicções que

induzem uma conceção de vida e mundo do aluno”...

O domínio dos conteúdos a ensinar nem sempre surge como uma tarefa fácil, quer

no início da vida profissional, quer ao longo dela, face às mudanças e desenvolvimentos

técnicos e científicos que vão ocorrendo:

“Nunca me senti seguro. Para dar aulas com segurança é preciso saber muito e ao

princípio eu tinha a noção que não sabia muito. A maior dificuldade é acompanhar o

desenvolvimento técnico e científico que é muito rápido nos tempos que correm” (C)
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São muitos os que entendem que todos os docentes que dão aulas na Escolas

Náutica devem ter experiência marítima para poderem apoiar os alunos de um modo

adequado.

“Por exemplo aqui existem professores de meteorologia que não são marítimos,

professores de inglês que também não são marítimos. É necessário conhecer o inglês

técnico. Existem algumas disciplinas que deviam ser dadas por capitães” (H) “Estou

menos à vontade em matérias que não vi ou não trabalhei na prática e explicar e

ensinar sem ter trabalhado é mais difícil.” (J)

As práticas formativas devem ser desenvolvidas e posteriormente ampliadas com

a formação continuada, de modo a renovar os seus conhecimentos, a manter-se

atualizado e acompanhar o desenvolvimento técnico e científico.

Dificuldade na organização pedagógica dos conteúdos a ensinar

Refere Ponte (1998:61) que o conhecimento profissional docente é principalmente

orientado para a ação, desenvolvendo-se em quatro grandes domínios: “(i) o

conhecimento dos conteúdos de ensino, incluindo as suas inter-relações internas e com

outras disciplinas e as suas formas de raciocínio, de argumentação e de validação; (ii) o

conhecimento do currículo, incluindo as grandes finalidades e objetivos e a sua

articulação vertical e horizontal; (iii) o conhecimento do aluno, dos seus processos de

aprendizagem, dos seus interesses, das suas necessidade e dificuldades mais frequentes,

bem como dos aspetos culturais e sociais que podem interferir positiva ou

negativamente no seu desempenho escolar; e (iv) o conhecimento do processo

instrucional, no que se refere à preparação, condução e avaliação da sua prática letiva”

Todos estes aspetos se mostram relevantes, mas a sua concretização na prática é que

nem sempre se mostra fácil. Os entrevistados referem essa dificuldade:

“A maior dificuldade foi passar todos estes conhecimentos teóricos e práticos para o

papel devidamente estruturados e a criação de acetatos para as aulas. As maiores

dificuldades foram logo de início, foi não ter experiência do ponto de vista pedagógico

na altura e não sabia inclusivamente, como é que eu ia transmitir esses conhecimentos

que eu tinha. Aliás lembro-me perfeitamente nas primeiras aulas que vim dar eu não

tinha a noção qual é a matéria que ia desenvolver e comecei a preparar logo de
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imediato e preparei as matérias para as duas primeiras aulas e deu quase para um

semestre inteiro. E cheguei à conclusão que não conseguia transmitir tantos

conhecimentos naquele espaço de tempo. As coisas tinham que ser passo a passo e não

tinha a noção da quantidade de matéria a preparar” (D)

Professores, e mesmo os alunos, entendem que o ensino está muito distante da

prática.

“A dificuldade que eu senti foi o ensino estar um pouco distante da prática (…)”

(E)

Para os elementos entrevistados e que tiveram um início de carreira profissional

marítimo nem sempre se apresenta fácil transmitir aos alunos a teoria:

“Nas questões teóricas tinha tudo conhecido mas tive que me preparar bastante. Não é

o mesmo que na prática era mais fácil fazer do que transmitir, tive que me preparar. Na

teoria tive que preparar bastante.” (J).

Para outros docentes o que se afigura mais difícil é ter de recorrer às tecnologias

de informação e comunicação no decurso das aulas:

Também é visível a dificuldade que os professores têm de fazer uso das

tecnologias de informação, apesar de se perceber que os docentes demonstram vontade

de melhorar seus métodos de ensino fazendo uso desses recursos.

“Tenho dificuldades nas novas tecnologias e na adaptação ao modelo de Bolonha,” (F)

Dificuldade de comunicação/exposição da matéria

Ensinar surge como uma atividade complexa, que envolve uma diversidade de

variáveis. Uma parte fundamental do processo de ensino é o professor que, com as suas

atitudes, com o seu saber, saber ser, estar e fazer, pode contribuir para motivar o aluno

para a aprendizagem.
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A competência profissional do professor envolve um processo contínuo de

reflexão sobre a própria prática docente, mas há outros fatores que contribuem para o

desenvolvimento das práticas formativas, como os currículos das instituições, as formas

de ensinar predominantes, o conhecimento científico disponível.

A interação do professor com o aluno forma o centro do processo educativo,

mostrando-se relevante pela dinamização e pelo sentido que pode dar ao processo de

ensino-aprendizagem. Na interação professor-aluno, relevam certos aspetos

fundamentais: o da transmissão de conhecimento e a própria relação pessoal entre

professor e aluno incluindo as normas disciplinares impostas. A relação professor-aluno

pode-se mostrar conflituosa, na medida em que o contacto de classes sociais, culturas,

valores e objetivos diferentes nem sempre é fácil. Mas se essas questões forem

ultrapassadas, pode-se estabelecer uma relação aberta e positiva.

A comunicação que se estabelece entre o professor e os alunos exerce influência

no processo de aprendizagem e facilita-o, se nos momentos informais, os alunos se

aproximam do professor, dialogam, trocam ideias e experiências, expressam opiniões e

se criam situações que, posteriormente, podem ser transpostas para a sala de aula. Assim

sendo, é importante que essa relação se baseie na confiança e respeito mútuo. Este

relacionamento produtivo auxilia professores e alunos na construção do conhecimento.

O professor que pretenda criar uma situação de comunicação com os alunos com

um propósito educativo, deve procurar meios e caminhos adequados a cada situação e

aos alunos.

A comunicação, segundo referem os entrevistados, nem sempre é fácil pois

como refere um dos elementos entrevistados.

“ (…) há coisas que não saem bem, a exposição ao inicio não é tão fluida como um ano

ou dois depois de dar a mesma matéria. Ao principio é natural que as coisas não saiam

como nós gostaríamos, depois de darmos as coisas vemos que podíamos ter dado de

outra maneira ou dar enfoque noutra matéria, mas tive sempre a preocupação de fazer

sempre uma retrospectiva do que foi feito e tentar sempre melhorar(…)”(B)

Com o tempo o professor vai aprendendo a lidar com o imprevisto, mesmo que

esse imprevisto seja uma pergunta de um aluno para a qual nem sempre o professor tem

a resposta certa:
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“(…) vamos dar uma aula há sempre uma pergunta de um aluno interessado que

podemos não saber, algum aspeto que pode falhar, há coisas que aparecem mas com o

tempo, o estudo e a meditação” (C)

Através da comunicação o professor procura passar informação, experiências

valores, mas nem sempre é fácil, pois exige-se clareza, objetividade, e é preciso que o

professor entenda que os alunos não possuem a sua experiência, nem os seus anos de

trabalho: São estas as ideias que alguns entrevistados procuraram transmitir:

“Ao princípio foi a comunicação com os alunos porque na hora de explicar coisas e

como eles nunca estiveram num navio muitas vezes não têm essas referências Na

comunicação foi onde tive mais dificuldade.” (H)

O professor do ensino superior tem de ser capaz de tornar a sua prática

profissional numa oportunidade de construção da aprendizagem e realização dos seus

alunos, pelo que é importante criar empatia, o que envolve uma boa comunicação com

os alunos:

“Saber como comunicar bem com os alunos que tinha na minha frente. Ao princípio,

bom explicas muitas coisas que para mim são muito claras mas para eles não era,

como é óbvio. Nas primeiras vezes foram os discursos a forma de transmitir de forma a

eles perceberem e notavam que eles não perguntavam não respondiam.” (I)

“A maior dificuldade foi a comunicação para poder transmitir ao aluno de forma clara

as matérias. Ao princípio mais do que agora a dificuldade era em transmitir, eu levava

a aula preparada e se houvesse uma pergunta fora do que tinha preparado, não é que

não soubesse mas tinha que explicar uma coisa que não tinha preparado.” (J)

Através da comunicação é possível transmitir e compartilhar saberes e

informações. Numa aula o professor pode surgir como a fonte, enquanto está a

comunicar os seus saberes, a sua experiência profissional e os alunos são os recetores,

mas o professor, também deve ouvir os seus alunos, permitir-lhes exporem as suas

dúvidas e até os conhecimentos que adquiriram nas suas vivências e com as suas

experiências.

Para além de ouvir os alunos o professor deve refletir sobre o que lhe foi dito e

sobre a sua prática. Segundo Smith (1995: 45 in Navarro 2007), o professor tem de

refletir sobre a técnica, ou seja, as suas aptidões didáticas; proceder a uma reflexão
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descritiva centrada na análise da atuação profissional; desenvolver uma reflexão

dialógica, ou seja, explorar em pensamento modos alternativos de resolver problemas

numa determinada situação profissional; uma reflexão crítica implica prestar atenção

aos efeitos que as próprias ações podem ter sobre os outros. O propósito da reflexão é o

de permitir transformar e melhorar as estratégias didáticas que os professores usam

enquanto ensinam (McAlpine y Weston, in Navarro, 2007) e desenvolver uma melhor

comunicação com os alunos.

Falta de recursos pedagógicos e didáticos

Os recursos didáticos são componentes fundamentais no trabalho dos conteúdos

curriculares com os alunos. Eles são mediadores tanto no trabalho dos professores

quando expõem os conteúdos curriculares como no trabalho a desenvolver pelos alunos,

no momento em que realizam reflexões sobre os conteúdos abordados pelo professor.

Algumas matérias perdem o sentido quando abordadas somente sob o ponto de

vista teórico, por se tratar de assuntos relacionados com o concreto. O professor,

enquanto mediador da aprendizagem e da relação com os alunos, necessita de apoio e de

suporte de material didático e de equipamentos para desenvolver o seu ensino. A

instituição deve oferecer aos seus alunos e professores, equipamentos e um ambiente

adequado ao desenvolvimento do ensino, mas tal nem sempre sucede, segundo referem

alguns entrevistados:

“a maior dificuldade foi não haver bibliografia de apoio tive que fazer todos os

materiais, transparências, apontamentos, a parte do laboratório estava completamente

de desorganizada, não havia equipamento o que havia era pouco e antigo tive que

iniciar a aquisição de equipamento para dar as aulas e pouco a pouco as coisas foram

ficando composta. Tive dificuldade nas aulas práticas porque não tinha equipamento

para fazer aulas práticas e torna-se complicado dar estas matérias sem componente

prática, é claro que só dar no papel é mais complicado e com tempo o laboratório foi

sendo montado e hoje está com boas condições. Havia muito pouco material e durante

os primeiros anos os alunos não praticavam as aulas eram mais de demonstração com

bastante deficiência porque havia falta de equipamento.” (EB)
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Um dos elementos entrevistados prefere salientar o facto de não haver uma

articulação entre as disciplinas no que se refere aos conteúdos a transmitir e à

organização dos saberes:

“ (…) na escola as disciplinas e os saberes estão organizados por programas e as

disciplinas não estão encadeados umas nas outras saí de uma disciplina e entra em

outra.” (E)

Tudo o que se encontra no ambiente onde ocorre o processo ensino-aprendizagem

pode transformar-se num bom recurso de didático desde que utilizado de forma

adequada e correta. Mas para poderem ser usados é necessário que a escola

disponibilize recursos técnicos adequados aos professores e alunos, o que nem sempre

sucede, por falta de recursos financeiros:

“O único problema era ter mais meios, mas isso é um problema de dinheiro. Era

necessário melhorar os simuladores e os equipamentos.” (H)

Os recursos pedagógicos e didáticos são componentes do ambiente de

aprendizagem que podem estimular o aluno e devem ser usados no ensino de conteúdos

ou na transmissão de informações e, enquanto instrumentos complementares, podem

contribuir para transformar as ideias que o professor pretende transmitir em factos e em

realidades.

Preparação deficiente dos alunos

Professores e responsáveis pela área da educação entendem que deve existir uma

coordenação e relação entre o ensino secundário e o superior, de modo a que os alunos

possam chegar devidamente preparados ao ensino superior.

Muitos dos alunos que entram para o ensino superior apresentam deficiências em termos

de preparação. Essa é a opinião expressa por um dos elementos que foi entrevistado:

“Dificuldades há sempre, porque temos que reconhecer que os alunos vêm com

algumas dificuldades de aprendizagem e isso tem se vindo a notar cada vez mais. A

formação ao nível do Secundário não é a ideal, os alunos vêm com deficiências e essas
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deficiências não são possíveis de colmatar todas e, é evidente, eles andam aí muitas

vezes a fazer cadeiras em atraso e, portanto, isso implica um esforço adicional por

parte dos professores. É necessário estar mais atento às reações deles às fragilidades

que eles apresentam e tentar apoia-los e dar aulas suplementares na parte laboratorial

porque eles não conseguem fazer os trabalhos nas aulas que têm destinadas e,

obviamente, isto sempre numa atitude pedagógica de não os obrigar, mas motiva-los

para eles irem para lá. Infelizmente não temos alunos muito brilhantes e temos que

andar em cima deles para ver se eles continuam a estudar e manterem-se ligados à

disciplina, não desistir, não abandonarem os estudos, entrar em depressão. Hoje em

dia os alunos muito facilmente desistem, os alunos não são tão resistentes como no

passado, antigamente nós íamos à luta ” (B)

O professor tem de colmatar as dificuldades evidenciadas pelos alunos,

motivando-os para a aprendizagem, para a autoformação e para a superação das

dificuldades, recorrendo a processos didáticos e pedagógicos adequados e inovadores,

assim como será necessário desenvolver atividades, procurar estratégias, documentação

de apoio que cativem o interesse do aluno e o motive.

6.5 - Formação contínua para a docência

O professor universitário carece de uma atualização contínua, que o ajude a

percecionar a universidade como um espaço de construção colaborativa de saberes. A

formação de um professor faz-se ao longo da vida, seja através das pesquisas que efetua,

seja dos contactos com outros profissionais, do uso de diferentes tecnologias relativas à

sua área de atuação.

Entendemos ser importante perceber a opinião e a motivação dos entrevistados no que

se refere à formação contínua.

Motivações para o aprofundamento de competências

Os docentes, ao longo da sua vida profissional, acumulam experiência que os

auxilia na exposição dos conteúdos a serem transmitidos aos alunos, mas essa

experiência profissional, advinda da prática quotidiana deve ser completada com



Parte II – Trabalho empírico

Página 178

atualizações permanentes, sempre necessárias face à evolução da sociedade e ao

desenvolvimento da ciência e da tecnologia. Percebendo a necessidade de uma

formação permanente, muitos docentes procuram oportunidades de a desenvolver:

“ (…) sempre que posso participo” (A)

“Eu creio que a formação no meu caso em novas tecnologias foi importante. Essas

ações foram muito importantes e muito positivas” (F)

“Sim e sempre. Deve haver sempre uma atualização de conhecimento Afirmo, quem tem

vontade, procura a formação e devemos fazer o melhor possível aberto a novas ideias e

à crítica construtiva, se essa for a atitude é a mais correta. Quando chegas aqui está

motivado e depois começas a desmotivar, encontras muitos muros e vais desmotivando,

tens que subir muitas cadeiras para fazeres a carreira. Existem muitos problemas que a

instituições criam em termos burocráticas ” (G)

Um dos elementos entrevistados, apesar de referir que não tem frequentado ações

de formação, reconhece a sua importância, para, nomeadamente, melhorar as

competências pedagógicas.

“ (…) eu penso que em geral não vejo que exista resistência para esse tipo de

formações, agora é evidente que provavelmente aqueles que são mais antigos não

estejam tão recetivos, para uma camada de docentes mais novos estarem mais recetivos

que os velhos, talvez, é uma perceção, é uma ideia que eu tenho. Não as realizei mas

acho que são muito importantes, porque obviamente destinam-se a melhor as

competências pedagógicas dos docentes, elas têm essa função, há uma serie de pessoas

que estudam essas matérias e com certeza que transmitindo esses conhecimentos aos

docentes, que eles terão mais capacidades para realizar a sua função” (B)

Apesar de todos reconhecerem serem necessárias atualizações, alguns dos

entrevistados entendem que os professores do ensino superior não estão motivados para

a frequência de ações de formação:

“Em geral os professores do ensino superior não estão motivados, mas preocupam-se,

em geral, em fazer chegar a mensagem, e esse fazer chegar a mensagem é um ato

pedagógico”. (C)
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“Não de forma alguma, não estão para isso. Tem consciência do seu conhecimento

técnico e julgam ser o necessário para ser um bom professor. Essas questões da

pedagogia, eles já nascem ensinados e até se desenrascam bem. É necessário alterar

essa forma de pensar por alguns dos professores do ensino superior” (D)

“Eu creio que neste caso não estamos muito motivados, pelas dificuldades que existem

na universidade, por vezes existe mais motivações entre os colegas do que com a

universidade. (,,,) nós não somos preparados para ser professores por isso essas

formações são muito importantes. ” (H)

“Existem muitos casos que parecem que gostam da formação. Para os motivar poderia

talvez criar alguns incentivos económicos ou de promoção, mas penso que tão pouco os

que não tem o espírito de comunicar, por muito que os incentives não dá, existem

qualidades que não de podem adquiri (…).” (I).

“Existem dos dois tipos, uns motivados que procuram melhorar mas existem outros que

não querem mudar, não estão sensibilizados para melhorar”. (J)

Para um dos entrevistados é importante uma formação organizada onde exista a

possibilidade de troca de ideias e de experiências:

“É muito importante. (…) em qualquer formação existe a troca de experiência e de

opiniões e naturalmente vai ser alterada com a opinião dos outros e de certa maneira

não tenha tido ações concretas de formação o que era prática havia muitas reuniões

técnicas de departamento em que se discutia os conteúdos e as matérias que devem ser

mais enfatizadas e as que devem ser mais aliviadas. É muito importante a formação

para melhorar as competências do docente. A forma de fazer não é estanque e essas

formações são muito importantes para melhorar a forma do exercício do professor (…)

Sim a formação organizada é importante”(E)

A maioria dos sujeitos atribui importância e interesse à formação continuada, mas

também sentem que deve haver um elevado grau de exigência e de qualidade científicas

ao nível da formação. Ao longo dos anos a formação universitária tem sido concebida,

no essencial, como um processo orientado para o desenvolvimento intelectual, cultural,

para uma acumulação de conhecimento, quando se torna necessário que se direcione

também para as funções profissionais específicas da docência.
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Na opinião de Zabalza (2007), fazer alusão às competências implica focar

diferentes aspetos ou condições dos profissionais. Zabalza (2007:10-11) salienta que se

pode falar de cinco categorias de competências:

1. Competências enquanto conjunto de conhecimentos e habilidades cognitivas que

os profissionais devem possuir.

2. Competências como conjunto de actuações práticas que os docentes são capazes

de realizar de um modo efectivo. Não basta “saber sobre” ou “saber como”, é necessário

saber operar na prática.

3. Competências como exercício eficaz de uma função. A eficácia estabelece-se

com base no resultado das operações realizadas pelo profissional, as mudanças

alcançadas com a sua atuação.

4. Competências como conjunto de atitudes, formas de atuação, sensibilidades,

valores, etc, que caracterizarão a atuação de um profissional, quer no geral, quer quando

atua num contexto determinado.

5. Competências como conjunto de experiências vivenciadas pelo professor, por

regra relacionadas com algum tipo de competências.

Hábitos e experiências de participação

Apesar de nem sempre os docentes se encontrarem motivados para a participação

em ações de formação, a verdade é que a maioria reconhece a sua importância e

necessidade, não apenas para um desenvolvimento profissional, mas em termos globais.

Procuramos perceber se os docentes entrevistados participam em ações de formação

organizadas pela escola de ensino superior onde lecionam e como viveram essa

experiência. Um dos elementos entrevistados refere que na escola onde leciona não

foram organizados cursos de formação:

“Não nunca participei em nada disso. A escola nunca proporcionou nenhuma

formação”. (B)

Um dos entrevistados referiu não se interessar pela formação contínua, por

entender que nada traz de novo para o professor:

“Já disse não me interesso muito por isso, acho que a pedagogia é muitas vezes um

disfarce da ignorância, fala-se muita bem inventam-se muito jogos fazem-se
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powerpoints muito bonitos assiste-se a aulas cheias de figuras que espremidas valem

zero, eu sou contra isso” (C)

Há um outro entrevistado que refere, embora não explicite o porquê, que nem

sempre os docentes aderem aos cursos de formação, mesmo quando são proporcionados

cursos interessantes com professores estrangeiros, com experiências diferentes das

nossas:

“Participei numa que foi efetuada aqui na escola há cerca de 15 anos dada por um

professor que veio de França sobre comunicação e formação pedagógica, aos

professores que estiveram interessados por esse curso. Éramos só 4 ou 5 mais ninguém

quis saber”. (A)

Os restantes elementos entrevistados salientam a importância da frequência de

diversos cursos de formação como forma de atualização, ampliação de conhecimentos,

adaptação às tecnologias e como troca de experiências.

“Participei num curso de formação pedagógica durante dois ou três meses, para os

aspetos pedagógicos Foi muito importante porque ensinou-nos toda a postura para

estar numa aula, a forma de apresentar e interrogar as questões aos alunos, a forma de

apresentar as matérias e todas as regras, a colocação do professor na sala, a forma de

entoação de voz.” (D).

“Fiz alguns cursos de TIC, adaptação ao plano de Bolonha, curso de adaptação às

novas tecnologias de máquinas técnicas.” (F)

“Na universidade da Corunha preparam-se muitos cursos de formação de professores.

Eu fiz todos desde o início. Mesmo antes de trabalhar aqui, eu preocupava-me com as

questões pedagógica (…) quanto à pedagogia fazem parte do plano de ação tutorial

dentro da universidade, temos que assistir a cursos para ajudar na aprendizagem dos

alunos. (…) Por vezes são necessárias ajudas muito concretas e os cursos por vezes são

só apresentar a matéria e não tocam nesses pontos que faziam falta ” (G)

“Aqui na Universidade, através de vários cursos, comunicação, como atrair a atenção

dos alunos, como fazer tutórias, colocação de voz, relação com os alunos, novas

tecnologias na docência. Agora essas formações têm que ser bem dadas porque por

vezes não são úteis pela forma como são dadas” (EH)



Parte II – Trabalho empírico

Página 182

“A universidade tem cursos de formação para os docentes e frequentei alguns deles.

Sim valeu a pena mas tem que ser orientadas mais para este tipo de ensino técnico, é

muito importante. ” (I)

“Quando comecei não fiz nenhum, agora sim estou a fazer os cursos pedagógicos do

COFI. Dos que fiz foi a parte de como publicar de uma revista, porque para creditar-

me tenho que fazer investigação, não basta ser docente, isto não é bom para o ensino”.

(J)

Necessidades e interesses de formação

Considerámos ser importante perceber que tipo de necessidades e interesses

tinham os entrevistados no que se refere a ações de formação.

A maioria dos entrevistados salientou ser importante o desenvolvimento de ações de

formação na área das competências pedagógicas.

“Devia haver na escola ações de formação na área pedagógica”(A)

“Penso que (…) faz todo o sentido que tenhamos formação nessa área, das

competências pedagógicas, agora é evidente, como é que isso se faz, não sei exatamente

se há programas específicos para isso se há cursos se não há, eu confesso que não

estou muito dentro desse assunto mas admito perfeitamente que aja esse tipo de cursos

e eu penso que só fazia bem a qualquer docente do ensino superior frequentar esse tipo

de formação. Nestas temáticas seria necessário quanto a mim, melhoramento com

ações de formação onde estes temas fossem abordados, porque é preciosamente onde à

défice de conhecimento e formas de atuar”.(B)

Alguns dos elementos entrevistados reconhecem que nem sempre existe a

consciência por parte dos docentes do ensino superior da necessidade de desenvolverem

as suas competências na área da pedagogia:

“(…) sou capaz de dizer que a algumas pessoas faria muita falta algumas leituras,

algumas informações sobre pedagogia, porque uma pessoa pode saber muito e no

entanto não saber lidar com uma turma de 30 adultos. As pessoas tem que ter o bom

senso de descobrir qual é a melhor forma de ensinar, motivar e de avaliar os outros, a
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questão da avaliação é muito importante e ai admito que é necessário alguma

pedagogia mas eu acho que com bom senso e de cultura consegue resolver”. (C)

“ (…) sem dúvida, existem alguns professores que não têm a noção que necessitam de

melhorar e atualizar a sua forma de lecionar. A gestão da sala de aula, a forma como

coloca as matérias e a abertura que mostram para colocar os alunos à vontade para

participarem na aula são algumas que considero que deviam ser melhoradas. Penso

também que no ensino superior devia de certa forma haver observações de aulas não

no sentido de avaliação mas no sentido de ajudar a melhorar o seu ato pedagógico”.

(D)

Há docentes que reconhecem a importância de se atualizarem, de perceber o que

existe em termos de inovação no ensino, das exigências sociais, como contributo para

melhorar a sua forma de ensinar e o que ensinar:

“Considero muito importantes e necessárias as formações na área da pedagogia, para

introduzir ou refrescar estes temas” (E)

Um dos entrevistados salienta o interesse e importância de haver um intercâmbio

entre professores de diferentes países para troca de experiências, de formas diferentes de

encarar e de desenvolver o ensino:

“(…) os centros devem fomentar o intercâmbio dos docentes de vários países, incluindo

métodos de ensino, técnicas pedagógicas, matérias marítimas. O intercâmbio é muito

importante em distintas escolas da Europa (…) Os professores necessitam de

atualização de conhecimentos, essas atualização e uma das vias é a via da investigação

e a outra e precisamente a formação mediante cursos de atualização, que podem ser

promovidos pela própria instituição ou podem ser que o professor esteja interessado

em faze-los voluntariamente, aqui para obter uma serie de melhoras económicas na

retribuição do professorado, temos incentivos à qualidade da docência que se mede

segundo uns parâmetros das universidade o professor melhora as suas condições

económicas. Intercâmbio académico de entre a Escola Náutica de Portugal isso é uma

valorização positiva” (F)
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A participação em cursos de formação possibilita o contacto com professores com

mais anos de serviço e com muita experiência, o que pode ser muito interessante e

importante para os docentes mais jovens, com menos experiência:

“ (…) a partilha de experiências com os professores mais velhos é muito importante,

que podes melhorar” (G)

Para os professores é importante participar em cursos de formação, desde que

estes sejam devidamente organizados, e possam dar um contributo importante ao

desenvolvimento de competências:

.”(…) Desenvolver as competências necessárias para ser um bom professor, todas as

necessárias para a docência. Mas a formação tem que ser bem dada alguns cursos não

acrescentam nada se não forem bem dados.” (H)

Não é suficiente um professor acumular cursos para se tornar num docente

competente. Ele necessita de procurar uma formação que lhe possibilite colmatar as

suas lacunas e lhe permita manter contacto com as exigências de um mundo profissional

em constante mudança devido a inovações técnicas:

“ (…) existem muitos professores que necessitam de mais formação para melhorara as

suas competência pedagógicas, o problema é também o que é mau comunicador pode

melhorar algo mas depois, existe gente muito válida muito bom como investigador mas

como professor é muito mau, porque não sabe transmitir e a forma de comunicar é

fundamental e por vezes um que tão não é tão brilhante mas que consegue comunicar

com o aluno é melhor professor. São necessários contactos com o meio profissional

navios, empresas mas atualizar os conhecimentos técnicos. Estar um pouco mais em

contacto com a realidade, fazer convénios de colaboração, visitas de estudos estarem

em contacto com a realidade profissional, para na hora de formar os alunos estarem

atuais.”.(I)

“(…)no ensino superior vamos sempre avançando, há sempre coisas novas, algumas

ferramentas por exemplo o Moodle, o quadro digital. Qualquer professor tem que

acompanhar o desenvolvimento. (… )tenho que fazer 200 horas de formação. Esta

formação na área da pedagogia é essencial para os professores” (J)
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Áreas de formação pretendidas

Existem diferentes áreas de formação e cabe ao professor optar por aquelas que

mais correspondam às suas necessidades e interesses.

O processo de Bolonha introduziu muitas alterações no que se refere a diferentes

aspetos relacionados com o ensino superior. Muitos professores têm sentido alguma

dificuldade em se adaptarem. Alguns dos elementos entrevistados sentem necessidade

em frequentar ações de formação que lhes permitam essa adaptação ao processo de

Bolonha:

“Estas ações deveriam ser feitas no sentido de consciencializar o professor para

processo de Bolonha. Ninguém está a seguir o processo de Bolonha está tudo como

antigamente só com menos horas porque o trabalho tem que ser o mesmo era

necessárias também promover ações de formação pedagógica de comunicação de

colocação de voz, e avaliação etc.” (A)

“Na minha óptica as implicações do processo de bolonha no ensino, a centralização da

aprendizagem no aluno são uma nova função do professor. A avaliação adaptada ao

processo de Bolonha, a questão dos dois testes de avaliação ainda se mantêm em

muitas unidades curriculares e é necessário sensibilizar os professores para outros

métodos de avaliação mais próximos de cumprir os objetivos de Bolonha.” (C)

“Primeiro lugar a todo o professorado eu creio uma parte encontra-se bastante

perdida com os o plano de Bolonha, quais são os objetivos claros. (…)” (F)

“ Um professor que pode ser um aluno muito brilhante com uma formação espetacular

mas se está muitos anos desligado da realidade acabas por ser um inútil funcionário,

porque não está atualizado. Talvez o processo de Bolonha que estamos agora na

mudança, para o compreender melhor, formar um pouco mais. Formar para utilizar

mais as novas tecnologias para motivar mais o aluno e o implique mais, talvez nesse

aspeto.” (I)

Os professores do ensino superior têm de lidar com alunos muito diferentes entre

si em termos educativos, sociais e culturais, que nem sempre se mostram motivados e

recetivos à aprendizagem. Referem alguns dos professores entrevistados que preferem

ações de formação viradas para o conhecimento de técnicas de motivação dos alunos e

de gestão da turma:



Parte II – Trabalho empírico

Página 186

“ A orientação de teses onde nós temos realmente sentido dificuldades em conseguir

motivar os alunos para fazerem esses trabalhos, a nível do mestrado” (…) (B)

“A gestão da aula é muito importante, porque tem vários momentos que o professor tem

que lidar e gerir. O conhecimento de técnicas a usar para motivar este tipo de

estudantes. as formas possíveis para efetuar avaliações”. (D)

Atualmente, um aluno universitário tem de ser preparado para elaborar uma

dissertação ou um relatório de estágio com base numa temática escolhida e que deve

estar relacionada com a aprendizagem. Compete aos professores apoiar os alunos nas

diferentes fases e momentos do desenvolvimento desse trabalho. Sucede que alguns

professores não se sentem capazes e desejam ações de formação nessa área:

“ (…) talvez por estarmos num processo novo de elaboração de teses de mestrado,

talvez nessa área deveria ser efetuada uma formação no sentido de uniformizar os

trabalhos a realizar. A cooperação com outras instituições é fundamental para se

entender a melhor forma para desenvolver a pedagogia. É fundamental a partilha das

metodologias que estão a ser desenvolvidas a nível europeu”. (E)

As tecnologias estão presentes em todo o lado e são um importante auxiliar do

docente em diferentes aspetos do seu ensino e de preparação das suas aulas. Apesar de

fazerem parte do nosso quotidiano, dentro e fora da escola, ainda há professores que não

se sentem confortáveis na sua utilização e necessitam de frequentar ações de formação

nessa área:

“(…)nós agora estamos integrados na universidade e existe uma plataforma de ensino

à distância e gostaria de desenvolver essa área, nas novas tecnologias, não sobre as

minhas matérias mas sim como utilizar as novas tecnologias nas aulas” (G)

A comunicação que se estabelece na sala de aula entre professor e alunos é

muito importante para que a mensagem veiculada por aquele seja devidamente captada

pelos alunos. Alguns professores sentem necessidade de formação ao nível da

comunicação dentro da sala de aula:



Parte II – Trabalho empírico

Página 187

“Para mim pois aprender mais a comunicar com os alunos, a comunicar mais com eles,

ter mais facilidades para isso” (H)

“A comunicação e gestão da aula para mim são importantes, a orientação para

melhorar a tutórias com os alunos”.(J)

Tipos de abordagem preferidos na formação

A forma como se processa o desenvolvimento das ações de formação pode

influenciar o sucesso ou insucesso da própria ação. Cada professor tem a sua própria

opinião sobre como se devem desenvolver as ações de formação. De um modo geral,

preferem ações mais práticas do que teóricas e onde exista a possibilidade de troca de

ideias, de experiências, de formas de trabalhar:

“Poderia ser qualquer uma, o que era preciso era os professores tomarem consciência

daquilo que tinham que fazer porque cada um faz o que quer, o ensino é um assunto

muito sério e está a ser feito com alguma leviandade” (A)

“Talvez a transmissão de conhecimento e transmissão de prática com outros docentes,

penso que a troca de experiência era importante após uma introdução, explicação da

temática em si.” (B)

“Através de discussão de práticas docentes parece-me a mais adequada” (C)

Para os docentes, também é importante que as ações de formação sejam dadas por

especialistas da área de educação do ensino superior, de modo a tornar possível uma

discussão mais positiva e produtiva sobre diferentes aspetos do ensino:

“A transmissão de conhecimentos por parte dos especialistas da área da educação no

ensino superior seguido de discussão de práticas de preferência com docentes das

mesmas áreas pedagógicas. A partilha de experiências com os conhecimentos teóricos

adquiridos seria uma mais-valia para todos os docentes”(D)

“A transmissão de conhecimentos com a discussão de práticas docentes da mesma

área. A partilha de experiência e formas de trabalhar” (E)

“A questão de práticas docentes, grupos de professores da mesma área de

conhecimento, preparar um programa dentro de práticas” (F)
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“Eu diria discussão de práticas docentes e o contacto com professores da mesma área

de outras instituições é muito produtivo pela minha experiência foi muito útil. Existem

muitas formações que por vezes não são muito úteis, devem ser mais objetivas”(G)

“Um pouco de tudo. Mas a discussão entre os docentes penso que é o melhor, trocar

experiências com professores da mesma área de outras universidades, isso é muito

valioso. Talvez uma introdução de conhecimentos e depois discussão entre os

docentes” (H)

“Talvez esses projetos de investigação de práticas”(I)

“Penso que a discussão de práticas docentes é melhor forma, a partilha de ideias entre

os docentes”. (J)

Os docentes necessitam de ações de formação que se encontrem mais direcionadas

para as suas reais necessidades, ou seja, que se direcionem para as necessidades e

exigências específicas do ensino superior.

6.6 - Competências desejáveis dos docentes do ensino superior marítimo

Competências investigativas

O professor para poder progredir em termos profissionais e ampliar os seus

conhecimentos necessita de investigar:

“ (…) é importante o conhecimento teórico, é preciso estudar e investigar porque que é

que as coisas se fazem assim e como é que se fazem, é fundamental ligar essas duas

coisas o conhecimento teórico e prático” (D)

. “Eu creio que a mais importante é ter uma formação técnica e atitude para a

investigação, qualquer técnico que tenha interesse para a investigação pode adquiri

uma formação adequada com o passar do tempo”, (F)
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O professor deve proporcionar aos seus alunos uma aprendizagem ativa,

significativa e diversificada. O que se ambiciona para o ensino superior, exige um

professor autónomo, com capacidade de investigação na sala de aula.

Competências científicas e técnicas

O professor do ensino superior deve possuir competências científicas e técnicas de

modo a poder explicar como se deve fazer e porque se deve fazer de um certo modo:

“Em primeiro lugar ter andado no mar o tempo suficiente para poder falar sobre

matérias que estão relacionadas com essa formação técnica no mar, saber também o

que é que os alunos precisam, que formações precisam para depois quando acabarem o

curso e forem para bordo saber se, portanto dar-lhes uma formação para saber

desempenhar a sua função cabalmente a bordo, é claro que um docente que tenha

andado no mar que tenha sabido o que é o mar tenha sabido o que é a vida a bordo etc.

Também está mais preparado para saber aquilo que os alunos vão precisar” (A)

“No ensino superior não basta ensinar ao aluno como se faz isto ou aquilo e não

explicar porque é que se faz assim, quais são as vantagens e os inconvenientes de se

fazer assim” (C)

Cada vez mais se requer que o professor do ensino superior possua competências

ao nível do saber, do saber - fazer, do saber ser e do saber investigação, para poder

transmitir aos alunos não apenas a teoria, mas também a prática:

“Para transmitir os conhecimentos tem que saber fazer não basta só dizer como é que

é, tem que saber fazer. Ter sido ensinado ter visto fazer e ter feito. È fundamental que

um indivíduo para ensinar tenha feito se não está a falar sempre com receios porque

não sabe como é que se faz. Para a docência do ensino superior marítimo naturalmente

é preciso um bom conhecimento teórico e prático do sector.” (D)

Os elementos entrevistados fazem constantemente referência à necessidade de

uma boa formação de base, de se ter uma boa experiência profissional e uma formação

técnica:
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“Um professor numa escola náutica tem que ser um generalista, ter uma formação

muito sólida de base”. (E)

“ (…) ter uma formação técnica adequada que é uma questão fundamental”. (F)

“ Eu considero o mais importante a experiência profissional, obter a categoria máxima

da marinha mercante, isso é o mínimo”. (H)

“Eu creio que temos que ter uma boa experiência profissional em primeiro, a

experiência é muito importante”(J)

Da análise das entrevistas decorre que o professor tem de apresentar outras

competências, além da competência científica, o que vai ao encontro da ideia de Vieira,

quando refere que (1993:112) “Ser professor não significa apenas transmitir

conhecimentos cientificamente corretos, mas sim promover processos de transmissão –

negociação – aquisição, conducentes à construção colaborativa de novos saberes,

académicos e sociais. Deste modo a competência científica do professor funciona um

pouco como a competência gramatical do falante perante uma situação de comunicação:

é essencial mas não suficiente, podendo mesmo tornar-se inútil em determinadas

circunstâncias. O conhecimento científico (…) deve ser perspectivado e desenvolvido

em íntima integração com o saber didático e com os campos de competência da

experimentação e da reflexão pedagógicas”.

Competências pedagógicas

As competências pedagógicas, passam, na opinião dos elementos entrevistados

pela comunicação, pelo saber transmitir a mensagem com clareza:

“ Primeiro o professor tem que saber comunicar, tem que criar empatia com os alunos

para eles se mostrarem interessados, nós temos de fazer passar a mensagem e temos de

saber e fazer que o aluno entenda aquilo que precisa de aprender (…) A ligação afetiva

do professor com o aluno, o aluno tem que perceber que o docente está empenhado no

seu sucesso académico e profissional e preciso dizer isso, o professor está ali para

ajudar os alunos para ir ao encontro das suas principais necessidades, não é para, não

está ali a ganhar a vida a vender aulas como alguém diz, o professor tem que ter

espírito de missão e antes de ser professor tem que fazer esta reflexão (…)” (A)
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“É fundamental para mim, ser um bom comunicador, expressar com bastante fluência

as suas ideias, que saiba expressar aquilo que tem para dizer e que tenha uma boa

capacidade de comunicação com os alunos, isso é fundamental, bom diálogo tentar

evitar que eles se sintam contraídos, intimidados, tentar criar um bom ambiente de

trabalho com eles uma boa comunicação, alguma descontração também mas com

responsabilidade empenhamento e atitude a titulo de envolvimento dos alunos, isso é

fundamental, motiva-los para eles trabalharem mas não obviamente de uma forma

rígida de uma forma autocrática (…)” (B)

Um dos elementos entrevistados entende que à medida que se vai avançando do

ensino do primeiro ciclo até ao ensino superior, a componente científica torna-se mais

importante comparativamente à componente pedagógica:

“(…) todo o professor deve ter competências pedagógicas, mas à medida que

caminhamos do ensino primário para o ensino superior, a componente científica torna-

se cada vez mais importante e a componente pedagógica torna-se menos importante a

dificuldade é conciliar numa aula isso. (…) Eu acho que a questão pedagógica é

importante no ensino superior como é importante numa conferência, uma pessoa deve

saber falar claramente e explicar claramente à existência do que é que vai falar, por

que é que vai falar e a importância dessa matéria, uma aula é uma palestra dirigida

para atingir determinados objetivos. Quem não souber expor as suas ideias e o que está

por traz daquilo que está a falar, será com certeza um mau pedagogo”(C)

Há quem entenda a relação interpessoal que se desenvolve na sala de aula como

fundamental, sobretudo para o desenvolvimento de competências, para o comando e

coordenação de um grupo:

“O docente tem que considerar todos os instrumentos pedagógicos que estão à sua

disposição e por isso tem quer se estar atento aquilo que faz. Eu penso que a

competência primeira é a relação interpessoal, tanto mais que, trata-se de um

profissional que vai ser no limite enquanto comandante o coordenador de um grupo

que é a tripulação, essa competência o docente tem que a ter e transmitir. A relação

aluno professor e professor aluno é fundamental, é a partir daí que se constrói o

comandante” (E)
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“Eu creio que escutar os alunos o tratamento, facilitar o trato e todas aquelas que

ajudam o trabalho em grupo” (G)

“A comunicação com os alunos é a mais importante. Poder-lhes transmitir coisas em

vez de montra classes teorias que vão estudar de memória e depois não foca nada. Eu

prefiro mais a comunicação e os trabalhos de avaliação contínua com apresentação e

assim aprender a desenvolver as suas comunicações sobre as matérias” (H)

Para alguns professores o mais importante é a capacidade de se ser sintético e de

saber transmitir as ideias principais:

“Talvez capacidade de síntese e de saber transmitir a ideia importante o núcleo da

questão (…) Sobretudo ser um bom comunicador e ter capacidade de síntese para os

alunos obterem a informação suficiente nem muito nem pouca” (I)

“Os professores tem que saber comunicar, conseguir estabelecer uma boa relação com

os alunos, só assim é possível que eles se motivem. Saber comunicar, conseguir

estabelecer uma boa relação com os alunos, só assim é possível que eles se motivem”.

(J).

A competência pedagógica do professor é importante em termos de aprendizagem

dos alunos. O ser capaz de entusiasmar os alunos para novas aprendizagens passa pela

forma como se comunica com eles e pela atitude do professor na sala de aula.

Relação entre investigação e ensino

O papel do professor como investigador deve estar relacionado com o papel do

professor enquanto docente, com responsabilidades em apoiar os seus alunos.

Os entrevistados salientam que ao nível do ensino superior o professor tem de

realizar investigação e publicar textos científicos, o que lhe retira muito do seu tempo.

Assim, os professores ficam sem tempo para preparar, cuidadosamente, as suas aulas e

dar mais atenção aos alunos e às suas necessidades:

“Aqui em Espanha é dada mais importância ao tema da investigação do que à docência

e na carreira académica influi muito mais a investigação do que a docência. A
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docência praticamente, o que importa é dar aulas e não faltares, agora se apresentam

bons resultados de investigação é o que vale. A primeira deveria ser a docência, porque

nós estamos aqui para formar adequadamente os alunos que saem daqui, para

melhorar a docência está a docência não há dúvida. Em Espanha a docência não

importa demasiado o que importa é a investigação” (F).

Há quem entenda que deveria ser dada mais atenção à docência para se poder

formar de modo adequado os alunos, mas a investigação, é colocada em primeiro lugar:

É muito mais valorizada a investigação do que a docência, eu se perco aqui tempo a

preparar “papers” para as revistas, tenho publicações tenho mais investigação, tenho

mais prestigio e trás benefícios mas se os alunos passam todos ou reprovam isso não é

valorizado no papel do docente. “Talvez nesse aspeto se deva premiar a docência com

algum destes incentivos económicos ou de carreira. (…), não é valorizado o papel do

professor só são valorizados os “papers” sem qualquer interesse no sucesso dos

alunos. Muitas vezes isso é muito desmotivante para os professores que apenas querem

ser bons professores e não investigadores”.(I)

A investigação, quando concretizada de um modo apropriado, poderá contribuir

para uma ampliação dos conhecimentos do docente.

O ensino superior tem de procurar apreender as necessidades emergentes do

mundo atual e encontrar respostas uma pedagogia problematizante (Reimão, 2001) e de

investigação. Na opinião de Reimão (2001:70) «A pedagogia universitária não é a do

ensino, mas a da investigação, não é a da aula, mas a do laboratório, ou, se quisermos, é

a da aula quando esta é transformada em laboratório de pesquisa ou em gabinete de

investigação». O professor universitário não é um mero transmissor de conhecimentos,

sendo também, um investigador que cria com os seus alunos uma equipa de trabalho e

os leva a envolverem-se na pesquisa.
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6.7 - Síntese

Pelas respostas dadas pelos professores entrevistados constatou-se que a maioria

deles completou a sua formação inicial na escola náutica e patenteia como experiência

profissional uma carreira marítima. Alguns dos elementos entrevistados disseram ainda

ter trabalhado como superintendentes em companhias de transportes marítimos, em

consultoria e construção naval.

Igualmente se verificou que alguns dos professores entrevistados ingressaram na

Escola Superior Náutica Infante D. Henrique por convite, e vários referiram que durante

algum tempo acumularam a sua atividade dentro da escola com outras que

desenvolviam fora da escola, as quais nem sempre se encontravam relacionadas com a

docência.

Nem todos os professores que lecionam em escolas superiores marítimas possuem

experiência no mar. No entanto, na perspetiva dos entrevistados os conhecimentos

técnicos que os docentes possuem provenientes da experiência profissional no mar

contribuem para a segurança que sentem dentro de uma sala de aula e para uma

adequada transmissão de conhecimentos. De acordo com diversos entrevistados, os

docentes que dão aulas em escolas superiores marítimas devem ter experiência marítima

para poderem apoiar os alunos de um modo adequado. O facto de se conhecer como se

processa o trabalho em situações reais permite exemplificar, de um modo mais concreto

e através de situações do dia-a-dia, os conceitos teóricos.

Com base nesta informação começamos por estruturar uma primeira parte do

questionário para caracterizar os respondentes e assim construímos as primeiras onze

questões sobre o sexo, a idade, a qualificação académica, a ligação contratual à

instituição, se é detentor de alguma categoria de oficial da marinha mercante, se tem

experiência de trabalho no mar, se tem experiência de trabalho ligado ao setor marítimo,

se antes de ser professor teve algum trabalho fora do setor marítimo, quantos anos tem

de experiência como professor no ensino marítimo, em que área ou áreas cientificas ou

tecnológicas ensina, e por fim que tipo de responsabilidade assume nas unidades

curriculares que leciona.

Alguns dos elementos que foram entrevistados e que tiveram um início de carreira

profissional de carácter prático referem que nem sempre se apresenta fácil transmitir aos

alunos a teoria. Constatou-se que alguns docentes sentem, ainda, dificuldade em

recorrer às tecnologias de informação e comunicação no decurso das aulas. De acordo
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com um entrevistado, é importante acompanhar o desenvolvimento técnico científico

que é muito rápido nos tempos que correm.

Ao longo da vida profissional, o professor deve aprofundar a sua especialização,

pois esta contribui para a formação intelectual e produção de conhecimento. Quando a

especialização se concretiza  não apenas na área disciplinar do professor, mas também

em outras áreas conexas pode contribuir para uma melhor comunicação com os alunos.

A competência do professor envolve o reconhecimento da ação necessária à resolução

de uma situação problemática e o saber executá-la. A capacidade de atuação implica

experiência adquirida ao longo dos anos e conhecimentos especializados.

Para além de diversas atividades a desenvolver e de diversas funções a

desempenhar compete ao professor, de acordo com a maioria dos entrevistados, planear

o ensino, escolher os objetivos de aprendizagem, selecionar e dar sequência aos

conteúdos, projetar as atividade a desenvolver com os alunos, escolher os meios e

recursos, projetar o sistema de avaliação, etc.

Os recursos pedagógicos e didáticos são componentes do ambiente de

aprendizagem que podem estimular o aluno. Eles servem de apoio a métodos

pedagógicos que podem ser usados no ensino de algum conteúdo ou na transmissão de

informações e, enquanto meios complementares podem contribuir para transformar as

ideias que o professor pretende transmitir em factos reais ou simuladores.

Segundo os elementos entrevistados, a instituição escolar deve oferecer aos seus

alunos e professores equipamentos e um ambiente adequado ao desenvolvimento do

ensino, mas tal nem sempre sucede.

Os professores entrevistados referem que sentem necessidade de contactar, de

dialogar com outros colegas de modo a poderem recolher informações úteis para a sua

prática diária.

O professor do ensino superior tem de ser capaz de tornar a sua prática

profissional numa oportunidade de construção da aprendizagem e realização dos seus

alunos, pelo que é importante criar empatia, o que envolve uma boa comunicação com

os alunos, que, de acordo com os entrevistados, nem sempre é fácil. Por outro lado, o

professor tem de colmatar as dificuldades evidenciadas pelos alunos, e que são diversas,

motivando-os para a aprendizagem, para a autoformação e para a superação das

dificuldades, recorrendo a processos didáticos e pedagógicos adequados e inovadores,

bem como será necessário desenvolver atividades, procurar estratégias, documentação

de apoio que cativem o interesse dos alunos e os motivem.
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As competências pedagógicas passam, na opinião dos elementos entrevistados,

pela comunicação, pelo saber transmitir a mensagem com clareza. Há quem entenda a

relação interpessoal que se desenvolve na sala de aula como fundamental.

Neste sentido, para perceber melhor a situação, inserimos no questionário as

seguintes questões: o grau de importância que atribui às competências pedagógicas de

um docente do ensino superior, a frequência com que usa nas suas aulas certos métodos

e recursos e que outros espaços e meios utilizam para além da comunicação direta com

os alunos nas aulas.

Os professores, ao longo da sua vida profissional, acumulam experiência que os

auxilia na exposição dos conteúdos a serem transmitidos aos alunos, mas essa

experiência profissional, advinda da prática quotidiana deve ser completada com

atualizações permanentes, sempre necessárias face à evolução da sociedade e ao

desenvolvimento da tecnologia.

Percebendo a necessidade de uma permanente atualização, os docentes procuram

participar em diversas formações. No entanto, reconhecem que nem sempre os

professores no ensino superior estão motivados para a frequência de ações de formação.

Há docentes, como um dos entrevistados, que não se interessam pela formação

contínua, por entenderem que nada traz de novo para o professor, pelo que se salienta a

necessidade de haver um elevado grau de exigência e de qualidade científicas ao nível

da formação.

Os restantes elementos entrevistados salientam a importância da frequência de

diversos cursos de formação como forma de atualização, ampliação de conhecimentos,

adaptação às tecnologias e como espaço de troca de experiências. Todos os

entrevistados salientam ser importante o desenvolvimento de ações de formação na área

das competências pedagógicas. Alguns gostariam de ações de formação viradas para o

conhecimento de técnicas de motivação dos alunos, da comunicação e de gestão da

turma. Apesar das tecnologias fazerem parte do nosso quotidiano, dentro e fora da

instituição escolar, ainda há professores que não se sentem confortáveis na sua

utilização e necessitam de frequentar ações de formação nesta área.

De um modo geral, referem os entrevistados preferir ações mais práticas do que

teóricas e onde exista a possibilidade de troca de ideias, de experiências, de formas de

trabalhar. Para os professores entrevistados, também é importante que as ações de

formação sejam dadas por especialistas da área de educação do ensino superior, de
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modo a tornar possível uma discussão mais positiva e produtiva sobre diferentes aspetos

do ensino.

Os entrevistados fizeram constantemente referência à necessidade de uma boa

formação de base, de se ter uma boa experiência profissional e uma formação técnica.

Da análise das entrevistas decorre que o professor tem de apresentar outras

competências, além da competência científica.

Com base nos dados recolhidos identificamos a necessidade de proceder a

realização das seguintes questões relacionadas com as temáticas agora resumidas: na

sua instituição tem existido oferta formativa para os professores? Teve possibilidade de

frequentar algum programa de formação educacional ou pedagógico? Como é que

pessoalmente se mantem atualizado em relação às matérias que leciona e em relação às

questões pedagógicas? As motivações que levaram os docentes a participar em

seminários, conferências, cursos, etc., o grau de interesse em desenvolver a sua

formação em diversas temáticas e as preferências em relação a diversas estratégias de

formação foram, matérias igualmente de itens do questionário.
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7 – Apresentação, análise e interpretação dos dados obtidos por questionário

O questionário foi estruturado com um total de 22 questões, com o objetivo de

caraterizar os respondentes e conhecer a sua opinião sobre diversas questões, de acordo

com os objetivos definidos.

A recolha dos dados foi feita da mesma forma para os inquiridos portugueses e

espanhóis com recurso a um questionário online, criado na plataforma Google Doc´s.

De um total de 289 questionários enviados, foram respondidos 88 questionários.

Para a ENIDH foram enviados 59 e forma respondidos 18 questionários; para as

instituições congéneres espanholas foram enviados 230 questionários, dos quais foram

respondidos 70.

Os respondentes correspondem a cerca de 30% do total, percentagem que foi

idêntica em ambos os países.

A recolha de dados decorreu durante cerca de dois meses, com vários pedidos

intercalares a lembrar a importância da participação de todos no preenchimento do

questionário.

Verificamos que nos primeiros 15 dias a taxa de resposta foi muito boa,

totalizando cerca de 90% das respostas recebidas, vindo as restantes respostas após cada

um dos vários apelos à participação.

Após se ter ultrapassado esta fase de colheita dos dados no terreno, avançou-se para

a fase da sua análise e discussão.

Primeiro, organizou-se e tratou-se os dados e de seguida passou-se à fase

correspondente à interpretação e comunicação dos resultados.

Apresenta-se, em seguida, a caracterização dos respondentes e posteriormente a

análise das opiniões dos participantes no estudo.

Os resultados são apresentados globalmente e por países, através de tabelas e

gráficos.
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7.1 – Caraterização dos respondentes

IDADE

Os dados referentes à idade permitem perceber que metade dos respondentes tem

mais de 50 anos. Este dado pode ser explicado à partida por dois fatores: primeiro, pelo

fato de, pela sua especificidade, as escolas superiores marítimas necessitarem de

docentes experientes no setor marítimo, antes de iniciarem a sua atividade de docente e

essa experiência só se poder adquirir com o desempenho de todas as funções de um

oficial de marinha, sendo isso alcançado ao fim de cerca de 10 anos de atividade. Este

fator não explica por si só os dados apresentados, porque se assim fosse, os docentes

poderiam ter uma média de idades inferior. Por isso temos que juntar outro fator, o

referente às políticas de contratação de docentes que têm sido muito restritivas nas

últimas décadas, conduzindo ao envelhecimento do corpo docente. Este é um problema

que não contribui para o bom funcionamento destas escolas porque os docentes que se

aposentam não têm oportunidade de transmitir todo o seu conhecimento e experiência

adquirida durante o desempenho da atividade docente, aos mais novos.

Gráfico nº1 – Distribuição dos respondentes por idades - geral
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Gráfico nº1.1 – Distribuição dos respondentes por idade e por país

O gráfico 1.1 permite comparar a idade dos respondentes portugueses e

espanhóis. Verificamos que, dos inquiridos portugueses a maioria (33%) se encontra na

faixa etária dos 40 a 49 anos e dos inquiridos espanhóis a maioria (39%) encontra-se na

faixa etária dos 50 a 59 anos.

Os respondentes espanhóis são em média ligeiramente mais velhos

comparativamente aos respondentes portugueses.

Face à idade dos respondentes, acreditamos estar perante uma amostra que

apresenta maturidade e assim estar em condições de responder às questões colocadas

com conhecimentos adquiridos e experiências vividas ao longo da vida.

GÉNERO

Os sujeitos deste estudo são maioritariamente do sexo masculino (77%),

apresentando-se apenas 23% de elementos inquiridos, do sexo feminino. Isso é

coincidente com o que sabemos, a profissão de Oficial de Marinha Mercante é

desempenhada quase na totalidade por homens.
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Gráfico nº2 – Distribuição dos respondentes por género - geral

Comparando o género dos sujeitos entre países constatamos que dos

respondentes portugueses 94% são do género masculino e dos respondentes Espanhóis

73% são do género masculino. Verificamos, portanto, que participaram mais elementos

do sexo feminino em Espanha (27%) do que Portugal (6%).

Gráfico nº2.1 – Distribuição dos respondentes por género e por país

QUALIFICAÇÃO ACADÉMICA

Relativamente à qualificação académica dos elementos que responderam ao

questionário metade, 50%, tem doutoramento. Dos restantes elementos inquiridos, 30%

têm licenciatura e 17% possuem mestrado. Apenas 2% dos inquiridos referem ter outra

qualificação académica e 1% tem um bacharelato.

Estes dados podem ser explicados por dois fatores. O primeiro, pelo facto de, até

à recente reestruturação de Bolonha, em 2008, para a progressão da carreira de Oficial

de Pilotagem só ser obrigatório possuir, por imposições internacionais, o segundo ciclo

de formação.
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Até a reestruturação de Bolonha o 2º ciclo era conducente ao grau de licenciado

o que pode explicar os 30% de licenciados. Após ter-se procedido à reestruturação, o

grau de licenciado é obtido no primeiro ciclo de formação e o 2º ciclo é conducente ao

grau de mestre.

O segundo ciclo de formação é constituído por dois anos, sendo o primeiro ano

curricular, o que permite a obtenção de todos os certificados STCW necessários para as

chefias e a respetiva progressão na carreira e o segundo ano, opcional, para a obtenção

do grau de Mestre. Até 2008, o grau de mestre permitia o ingresso na carreira do ensino

superior politécnico.

O segundo fator que pode explicar estes dados é o facto dos Oficias da Marinha

terem muita dificuldade, enquanto marítimos em prosseguir os seus estudos académicos

até ao doutoramento. Na verdade, estes profissionais ausentam-se por longos períodos,

pelo que só após iniciarem uma atividade terrestre, nomeadamente a docência, é que

têm condições para dar continuidade à sua formação académica o que não acontece com

as outras profissões.

O recém-criado título de especialista veio dar uma resposta necessária e, até

então, inexistente, ao permitir reconhecer a experiência profissional como um fator

muito importante no ensino superior facultando aos profissionais nestas condições

entrarem na carreira docente sem o grau de doutoramento.

Gráfico nº3 – Distribuição dos respondentes segundo a qualificação académica – Geral
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Gráfico nº3.1 – Distribuição dos respondentes por qualificação académica e por país

Comparando Portugal e Espanha, verifica-se que a percentagem de respondentes

doutorados é superior em Espanha. Na verdade, dos respondentes Espanhóis 57%

possuem doutoramento contra os 22% dos respondentes portugueses. Os respondentes

portugueses apresentam maioritariamente como qualificação académica a licenciatura

(50%).

O facto da amostra espanhola apresentar maior maturidade, pode justificar uma

maior percentagem de doutoramentos ou, também pode ser por, há mais tempo, terem

dado condições para os docentes se doutorarem. Por cá só desde 2007 se estabeleceu

que era necessário o grau de doutoramento no ensino superior politécnico e mais

recentemente em 2009 foi criado o título de especialista como alternativa para ingressar

na carreira docente.

De salientar ainda que as escolas náuticas espanholas estão integradas no ensino

superior universitário, podendo esse ser outro fator de explicação do elevado número de

doutorados na amostra.
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LIGAÇÃO CONTRATUAL À INSTITUIÇÃO DE ENSINO SUPERIOR

Procuramos saber que tipo de ligação contratual têm os sujeitos que participaram

no estudo à Instituição de Ensino Superior, para poder compreender o tempo de

dedicação ao ensino que os mesmo praticam.

Dos elementos que responderam ao inquérito, 60% são professores a tempo

integral com dedicação exclusiva; 22% são professores a tempo integral e 18% referem

ser professores a tempo parcial.

Dada a especificidade destas escolas, consideramos que é aceitável para estas

instituições terem maioritariamente docentes a tempo integral com dedicação exclusiva,

mas ser também relevante o número dos que tem outras ocupações profissionais.

Gráfico nº4 – Ligação contratual à instituição – Geral

Gráfico nº4.1 – Ligação contratual à instituição – Por país
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Em termos de ligação contratual, verificamos que é maior a percentagem de

respondentes portugueses que são professores a tempo integral com dedicação exclusiva

(67%) do que a dos respondentes espanhóis (59%).

DOCENTES COM CATEGORIA DE OFICIAL DA MARINHA MERCANTE

Quisemos saber quantos dos elementos inquiridos eram detentores de alguma

categoria de oficial da marinha mercante.

Na nossa amostra, apenas 33% não são Oficiais da Marinha Mercante o que

demonstra a importância, neste tipo de escolas, dos Oficiais da Marinha Mercante no

processo formativo dos futuros Oficiais da Marinha Mercante. A referida percentagem

foi igual tanto no caso dos respondentes portugueses como no caso dos respondentes

espanhóis.

Entre os docentes que também são oficiais da marinha mercante, 45% são oficiais

de pilotagem.

Como é óbvio as escolas não têm apenas professores Oficiais de Marinha, mas

estes apresentam-se em maioria, dada a especificidade da escola, do ensino ministrado,

das competências a desenvolver e também por imposições internacionais.

Gráfico nº5 – Docentes com categoria de Oficial da Marinha Mercante - Geral
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Gráfico nº5.1 – Docentes com categoria de Oficial da Marinha Mercante – Por País

EXPERIÊNCIA DE TRABALHO NO MAR

Questionou-se os inquiridos sobre o seu tempo de experiência de trabalho no mar.

Dos elementos inquiridos, 38% mencionou possuir mais de 8 anos de experiência de

trabalho no mar; 25% referiu que possui até 3 anos de experiência de trabalho no mar,

14% dizia ter entre 4 a 8 anos de experiência de trabalho no mar e 24% não tinha

experiência de trabalho a bordo dos navios.

Como na análise anterior podemos verificar que 76% destes docentes tem

experiência no desempenho da função de Oficial da Marinha Mercante a bordo de

navios, podendo ser um bom indicador de possuírem conhecimentos técnicos e

experiência profissional útil para a formação dos futuros Oficiais da Marinha.
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Gráfico nº6 – Distribuição dos respondentes segundo o tempo de experiência de trabalho no mar
- Geral

Gráfico nº6.1 – Distribuição dos respondentes por tempo de experiência de trabalho no mar e
por país

Dos inquiridos, 39% dos respondentes portugueses e 37% dos respondentes

espanhóis mencionam possuir mais de 8 anos de experiência de trabalho no mar; 26%

dos inquiridos Espanhóis e 22% dos portugueses referem que possuem até 3 anos de

experiência de trabalho no mar; 17% dos respondentes portugueses e 13% dos

Espanhóis dizem ter entre 4 a 8 anos de experiência de trabalho no mar e 24% dos
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respondentes Espanhóis e 22% dos Portugueses não tem experiência de trabalho a bordo

dos navios.

Também quanto à experiência de trabalho de mar, ambas as amostras apresentam

valores no geral muito idênticos.

EXPERIÊNCIA DE TRABALHO EM TERRA LIGADO AO SETOR MARÍTIMO

Pela análise das respostas dadas pelos elementos inquiridos constata-se que 58%

têm experiência de trabalho em terra ligado ao setor marítimo.

Os oficiais da marinha não têm apenas uma saída profissional, podem também

desempenhar funções ligadas ao setor portuário resultantes da experiência acumulada no

desempenho da função a bordo dos navios.

Nesse sentido, também é muito importante os docentes do ensino superior

marítimo terem experiências profissionais ligadas com o setor marítimo em terra, como

por exemplo, superintendente de frota, piloto de barra e portos, agências de navegação,

estaleiros navais, entre outras.

Gráfico nº7 – Distribuição dos respondentes segundo a experiência de trabalho em terra ligado
ao setor marítimo - Geral
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Gráfico nº7.1 – Distribuição dos respondentes segundo a experiência de trabalho em
terra ligado ao setor marítimo e por país

Pela observação das respostas dadas pelos elementos inquiridos constata-se que a

maioria dos respondentes portugueses (61%), tem experiência de trabalho em terra

ligado ao setor marítimo, o mesmo sucedendo com os espanhóis (57%).

EXPERIÊNCIA DE TRABALHO FORA DO SETOR MARÍTIMO

A maioria dos elementos inquiridos (53%) referem que antes de serem professores

não tiveram experiência de trabalho fora do sector marítimo e os restantes (47%)

afirmam terem trabalhado fora do setor marítimo antes de serem professores.

Gráfico nº8 – Distribuição dos respondentes segundo a experiência de trabalho fora do
setor marítimo – Geral
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Gráfico nº8.1 – Distribuição dos respondentes segundo a experiência de trabalho fora do
setor marítimo e por país

A maioria dos inquiridos portugueses (56%) e a maioria dos inquiridos espanhóis

(53%) referem que antes de serem professores não tiveram experiências de trabalho fora

do sector marítimo.

ANOS DE EXPERIÊNCIA COMO PROFESSOR

Gráfico nº9 – Distribuição dos respondentes segundo o tempo de experiência como professor no
ensino marítimo - Geral
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Relativamente aos anos de experiência como professor no ensino superior

marítimo, verifica--se que 31% possui entre 11 a 20 anos; 24% tem mais de 20 anos de

experiência; 23% refere possuir cerca de 5 anos de experiência como professor no

ensino náutico e 22% possui entre 6 a 12 anos de experiência.

Estes dados acompanham em alguma medida a variável idade: cerca de 50% dos

docentes tinham mais de 50 anos de idade e 24% mais de 20 anos de experiência no

ensino.

Gráfico nº9.1 – Distribuição dos respondentes segundo a experiência como professor no
ensino marítimo e por país

No que se refere aos anos de experiência como professor no ensino superior

marítimo verifica-se que, quer os respondentes portugueses (39%), quer os respondentes

espanhóis (29%) referem, maioritariamente, possuir entre 11 a 20 anos de experiência.

De salientar, ainda, que entre os respondentes espanhóis, 11% dos respondentes

portugueses referem ter mais de 20 anos de experiência como professor no ensino

superior marítimo.

Acreditamos ter uma amostra de respondentes que, face aos anos de experiência

como professor no ensino marítimo, estarão habilitados para responder, com

conhecimento do ensino superior marítimo, às diferentes questões colocadas no

questionário.
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ÁREA OU ÁREAS CIENTÍFICAS OU TECNOLÓGICAS LECIONADAS

Pela análise do quadro nº 10, verificamos que os respondentes ensinam diversas

áreas científicas e tecnológicas que incluem diversas unidades curriculares que não

foram especificadas.

A maioria (28%) ensina a área da segurança marítima; 24% navegação; 23%

refere ensinar outra área distinta das anteriores; 14% ensina tecnologias marítimas e

sistemas de carregamento.

Os respondentes podem selecionar mais do que uma opção, pelo que o somatório

das percentagens das respostas dadas é superior a 100%.

* É possível selecionar mais de uma caixa de verificação, pelo que as percentagens podem somar mais de 100%

Gráfico nº10 – Área ou Áreas científicas ou tecnológicas lecionadas - Geral
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TIPOS DE RESPONSABILIDADE ASSUMIDA NA(S) DISCIPLINA(S)

A maioria dos respondentes (82%) refere ser responsável pelo programa da sua

unidade curricular; 26% dizem que elaboram o programa mas não o podem aprovar.

Gráfico nº11 – Tipos de responsabilidade assumida nas disciplinas que leciona - Geral

EM SÍNTESE:

Podemos então caracterizar os respondentes ao questionário como docentes que

apresentam maturidade, pois a maioria tem mais de 40 anos de idade.

Trata-se de uma amostra maioritariamente masculina.

Relativamente à qualificação académica, dos elementos que responderam ao

questionário metade, 50%, tem doutoramento. No entanto, entre os respondentes

espanhóis, 57% têm o grau de doutor, enquanto entre os portugueses apenas 22% têm

esse grau.

Quanto à situação profissional, 60% são professores a tempo integral com

dedicação exclusiva e, apenas 33% dos elementos integrantes da amostra não são

Oficiais da Marinha Mercante.

No respeitante ao tempo de experiência de trabalho no mar, 36% menciona

possuir mais de 8 anos de experiência de trabalho no mar e 58% dos inquiridos refere

possuir experiência de trabalho em terra ligado ao sector marítimo.
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A maioria dos elementos inquiridos (54%) refere que antes de serem professores

não tiveram experiências de trabalho fora do sector marítimo.

Relativamente aos anos de experiência como professor no ensino náutico,

verifica-se que 55% dos respondentes possui 11 ou mais anos de experiência.

Os respondentes ensinam diversas áreas científicas e tecnológicas. A maioria

(82%) refere ser responsável pelo programa da unidade curricular. Apenas 26% dizem

que elaboram o programa mas não o podem aprovar.

De um modo geral, existem poucas diferenças relevantes entre os respondentes

espanhóis e portugueses.

7.2 OPINIÕES DOS DOCENTES SOBRE A IMPORTÂNCIA DE

COMPETÊNCIAS PEDAGÓGICAS

O modo como cada docente aprecia o valor de diferentes competências

pedagógicas pode ser indicativo do modo como define a natureza da sua profissão e vê

o seu papel, bem como até das suas preocupações principais quanto ao desempenho que

realiza.

Confrontou-se os participantes com um conjunto de competências pedagógicas

solicitando-se que indicassem o grau de importância que atribuíam a cada uma delas.
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Gráfico nº12 – Importância de diferentes competências pedagógicas – Geral

As competências pedagógicas a que os sujeitos atribuem maior grau de

importância, são as de “saber motivar os alunos” (M=4,81), “comunicar eficazmente

com os alunos” (M=4,75), e a de, “saber planificar o ensino e a aprendizagem” (M

=4,47) pois são as que apresentam o valor médio mais alto, numa escala de 1 a 5.

É de registar, contudo, que os valores médios apresentados por nove das treze

competências pedagógicas apresentadas no questionário, são superiores a 4,

demonstrando que os respondentes atribuem muita importância às competências

pedagógicas. Referir ainda, que as restantes quatro competências pedagógicas

apresentam igualmente valores superiores a 3, significando a atribuição de alguma

importância a essas competências.
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Os docentes têm de desenvolver um conjunto de competências, sendo uma delas o

saber motivar os alunos.

A problemática da motivação relacionada com a aprendizagem encontra-se

sempre em evidência nos ambientes escolares, tendo um papel importante nos

resultados que os professores e alunos ambicionam, na medida em que implica energia

suficiente para vencer as resistências que dificultam o processo de ensino e

aprendizagem.

O apreço dos respondentes pela motivação dos alunos demonstra que a maioria se

afasta do perfil do professor tradicional, centrado nas matérias e adere a um perfil de

desempenho centrado no aluno.

Na perspetiva de Bzuneck (2000: 10) “ (…) toda a pessoa dispõe de certos

recursos pessoais, que são tempo, energia, talentos, conhecimentos e habilidades, que

poderão ser investidos numa certa atividade”. Assim, cabe ao professor auxiliar e

incentivar o seu aluno a canalizar a sua energia e habilidade para a aprendizagem.

Seguidamente, correlacionamos as respostas obtidas com as variáveis, idade,

experiência marítima, anos de experiência de mar, anos de docência e qualificação

académica para assim, podermos interpretar as possíveis associações presentes nas

respostas dos respondentes.

A investigação correlacional preocupa-se com as relações que existem entre

variáveis. Não há manipulação das variáveis apenas uma investigação da extensão em

que as variáveis estão relacionadas. Quando há uma relação entre duas variáveis,

dizemos que estão correlacionadas.

A magnitude e a direção da relação são descritas por meio de um índice

quantitativo chamado coeficiente de correlação.

Em estatística descritiva, o coeficiente de correlação de Pearson, também

designado de “ coeficiente de correlação produto-momento” mede o grau de correlação

e a direção dessa correlação (positiva ou negativa) entre duas variáveis de escala

métrica (intervalar ou de rácio/razão).

A correlação nunca permite explicar, ou seja, estabelecer uma relação de causa –

efeito. Permite apenas ficar a saber que as duas variáveis andam associadas e apenas

sugerir hipótese ou hipóteses de interpretação.
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Tabela 2 – Grau de importância das competências pedagógicas - Valor médio e
Correlação de Pearson (r) entre variáveis estudadas (Geral).

Média Idade Experiência
Marítima

Anos de
experiência

de mar

Anos
docência

Qualificação
académica

Saber motivar
os alunos

4,81 ,148 -,060 ,112 -,063 -,065

Promover a
atividade dos
alunos na aula

4,36 ,031 ,087 -,061 ,003 -,028

Usar métodos
diversificados de
ensino

4,14 -,001 -,029 ,003 ,031 -,049

Usar recursos
tecnológicos no
ensino

4,10 ,187 ,025 ,063 ,194 ,045

Usar
conhecimentos
sobre a
aprendizagem
dos adultos

3,70 ,095 -,203 ,209 ,017 -,299**

Saber
planificar o
ensino e a
aprendizagem

4,47 -,033 ,134 -,170 ,118 ,125

Fazer avaliação
formativa dos
alunos

4,18 ,089 ,040 -,016 ,067 -,079

Construir testes
válidos para
avaliação
sumativa

4,19 -,100 ,030 -,135 -,043 -,009

Organizar
trabalho de
grupo com os
alunos

3,88 ,158 ,046 ,031 ,135 -,137

Individualizar
percursos de
aprendizagem de

3,39 ,068 -,082 ,055 ,073 -,152
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alunos
específicos

Criar e manter
uma relação
pedagógica com
os alunos

4,24 ,063 -,259* ,176 -,021 -,081

Comunicar
eficientemente
com os alunos

4,75 ,012 -,160 ,087 ,006 -,102

Criar um estilo
de ensino
pessoal

3,83 ,012 -,093 ,161 -,071 -,058

**p < .01
*. p< .05

De acordo com os resultados que estão registados na tabela, todas as associações

entre as variáveis sociodemográficas e as competências de ordem pedagógica, situam-se

no nível fraco (0<r<0.2 ou -0.2<r<0).

Face ao resultado alcançado parece que para os professores respondentes,

independentemente da idade, experiência e qualificação, a aprendizagem é um processo

de construção por parte do aluno com o apoio e a mediação do docente. Este deve ter

um conjunto alargado de competências pedagógicas.

Realizando uma análise das correlações estatisticamente significativas ao nível

dos valores p <.01, apenas se verifica uma relação negativa entre a qualificação

académica e o facto de usar conhecimentos sobre a aprendizagem dos adultos (r= -,299).

Desta forma constata-se que ao aumento do nível de qualificação académica,

corresponde um menor grau de importância atribuída ao uso de conhecimentos sobre a

aprendizagem dos adultos.

De registar ainda que ao nível dos valores p <.05, verifica-se uma relação negativa

entre a experiência marítima e a importância atribuída à competência de criar e manter

uma relação pedagógica com os alunos (r = -,259). Constata-se que ao aumento dos

níveis de experiência marítima, corresponde um menor grau de importância atribuída à

competência em causa.

Poderão ser diversas as explicações para esta relação negativa entre a

experiência marítima e importância atribuída à competência de criar e manter uma relação

pedagógica com os alunos. Uma delas prende-se com o facto dos docentes marítimos
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respondentes, terem anos de experiência no mar e darem assim maior relevo à formação no

que se refere à aquisição de competências essenciais ao desenvolvimento das tarefas

para o desempenho da atividade profissional de Oficiais da Marinha Mercante. Mais

importante será, para estes respondentes a experiência prática, o proporcionar situações

reais, pois a vida a bordo de um navio tem muitas situações imprevisíveis. De forma a

podermos analisar as realidades de cada país, procedemos a uma comparação entre as

opiniões dos respondentes portugueses e espanhóis num gráfico conjunto e, de seguida,

a uma análise da correlação entre variáveis por cada país.

No gráfico seguinte apresentamos a importância de diferentes competências

pedagógicas, por país.

Gráfico nº12.1 – Importância de diferentes competências pedagógicas – Por País

Podemos considerar de uma forma geral, que as opiniões dos respondentes

portugueses e espanhóis são muito idênticas quanto à importância das diferentes

competências pedagógicas, estando de acordo com a análise efetuada sobre o gráfico nº

12.
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Tabela 3 – Grau de importância das competências pedagógicas - Valor médio e
Correlação de Pearson (r)  entre variáveis estudadas (Portugal).

Média Idade Experiência
Marítima

Anos de
experiência

de mar

Anos
docência

Qualificação
académica

Comunicar
eficientemente com os
alunos

4,94 ,055 -,343 ,147 -,150 ,225

Saber motivar os
alunos

4,89 ,262 -,125 ,066 ,175 ,328

Promover a atividade
dos alunos na aula

4,50 ,249 ,343 -,237 ,271 ,418

Saber planificar o
ensino e a
aprendizagem

4,44 ,102 ,229 -,053 -,050 ,107

Usar métodos
diversificados de
ensino

4,22 -,081 ,313 -,140 -,077 -,047

Organizar trabalho de
grupo com os alunos

4,22 ,409 ,110 -,058 ,281 -,041

Usar recursos
tecnológicos no ensino

4,17 ,212 ,263 -,061 ,392 ,221

Fazer avaliação
formativa dos alunos

4,17 ,494* ,236 -,109 ,083 -,221

Construir testes válidos
para avaliação
sumativa

4,17 ,126 ,392 -,245 -,034 -,037

Criar e manter uma
relação pedagógica
com os alunos

4,17 ,023 -,283 ,270 ,273 ,079

Criar um estilo de
ensino pessoal

3,89 -,032 ,079 ,302 ,243 ,059

Usar conhecimentos
sobre a aprendizagem
dos adultos

3,61 ,100 ,176 ,107 ,077 -,190

Individualizar
percursos de

3,39 -,047 ,290 ,202 ,081 ,184
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aprendizagem de
alunos específicos

**p < .01
*. p< .05

Pela análise da tabela 3 e no que respeita aos docentes portugueses que

participaram no estudo, há a referir que a competência “comunicar eficientemente com

os alunos” (M=4,94) é aquela a que os sujeitos atribuem maior grau de importância,

seguindo-se a competência “saber motivar os alunos” (M=4,89), e a de “promover a

atividade dos alunos na aula” (M=4,50).

As competências a que estes sujeitos atribuem menor grau de importância são

referentes a “promover a atividade dos alunos na aula” (M=3,39), e a competência,

“usar conhecimentos sobre a aprendizagem dos adultos” (M=3,61), pois são as que

apresentam os valores médios mais baixos.

De acordo com os resultados obtidos todas as associações entre as variáveis

sociodemográficas e as competências de ordem pedagógica, se situam no nível fraco

(0<r<0.2 ou -0.2<r<0) ou médio (0.3<r<0.6 ou -0.6<r<-0.3).

Os valores p a elas associadas foram p >.05, o que evidencia a não relação entre as

variáveis.

Apenas a correlação entre a variável idade e a competência “fazer avaliação

formativa dos alunos” (p<.05), se apresenta positiva e estatisticamente significativa.

Desta forma é possível afirmar que quanto maior for a idade do docente maior se torna a

importância de fazer a avaliação formativa dos alunos.

Tabela 4 – Grau de importância das competências pedagógicas - Valor médio e
Correlação de Pearson (r)  entre variáveis estudadas (Espanha).

Média Idade Experiência
Marítima

Anos de
experiência

de mar

Anos
docência

Qualificação
académica

Saber motivar os
alunos

4,79 ,142 -,102 ,118 -,043 -,164

Comunicar
eficientemente com
os alunos

4,70 ,030 -,198 ,077 ,091 -,156

Saber planificar o
ensino e a
aprendizagem

4,47 -,078 ,159 -,203 ,091 ,132
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Promover a atividade
dos alunos na aula

4,33 -,034 ,019 -,024 -,147 -,175

Criar e manter uma
relação pedagógica
com os alunos

4,26 ,065 -,258* ,153 ,015 -,145

Construir testes
válidos para
avaliação sumativa

4,20 -,124 ,023 -,117 -,100 -,004

Fazer avaliação
formativa dos alunos

4,19 ,031 ,033 -,002 ,052 -,055

Usar métodos
diversificados de
ensino

4,11 -,001 -,038 ,028 -,015 -,047

Usar recursos
tecnológicos no
ensino

4,09 ,181 ,020 ,093 0,00 -,014

Criar um estilo de
ensino pessoal

3,81 ,041 -,063 ,123 -,162 -,101

Organizar trabalho de
grupo com os alunos

3,79 ,119 ,056 ,042 ,046 -,158

Usar conhecimentos
sobre a aprendizagem
dos adultos

3,73 ,078 -,238* ,237* ,021 -,349**

Individualizar
percursos de
aprendizagem de
alunos específicos

3,39 ,080 -,048 ,033 ,110 -,240*

**p < .01
*. p< .05

A tabela 4 apresenta os valores médios e das correlações de Pearson referentes ao

cruzamento entre algumas variáveis sociodemográficas e opiniões acerca das

competências de ordem pedagógica dos docentes espanhóis participantes no estudo.

A competência “saber motivar os alunos” (M=4,79) é aquela a que os sujeitos

atribuem maior grau de importância, seguindo-se a competência “comunicar

eficientemente com os alunos” (M=4,70), e a competência “saber planificar o ensino e a

aprendizagem” (M=4,47).
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As competências a que os sujeitos atribuem menor grau de importância são as de

“individualizar percursos de aprendizagem de alunos específicos” (M=3,39), e a

competência “usar conhecimentos sobre a aprendizagem dos adultos” (M=3,73), pois

são as que apresentam o valor médio mais baixo.

Os resultados obtidos mostram que todas as associações entre as variáveis

sociodemográficas e as competências de ordem pedagógica, se situam no nível fraco

(0<r<0.2 ou -0.2<r<0), ou médio (0.3<r<0.6 ou -0.6<r<-0.3).

Ao nível da correlação entre a variável experiência marítima e as competências,

“usar conhecimentos sobre a aprendizagem dos adultos” e “criar e manter uma relação

pedagógica com os alunos”, verifica-se uma relação estatisticamente significativa

(p<.05), e de sentido negativo,  uma vez que a tendência dos docentes que têm mais

experiência marítima é de valorizarem menos essas dimensões.

Aparece também uma relação estatisticamente significativa entre os anos de

experiência marítima e a importância de usar o conhecimentos sobre a aprendizagem

dos adultos (p<.05), uma vez que ao aumento da experiência marítima dos sujeitos

corresponde o aumento da importância que estes atribuem ao facto de usar o

conhecimentos sobre a aprendizagem dos adultos.

Uma possível interpretação desta associação pode ser a de que uma permanência

de mais anos a bordo dos navios, onde é estabelecida uma relação de trabalho com os

restantes elementos da tripulação, que são maioritariamente adultos, resulta nesta

atribuição de importância a uma competência que os respondentes desenvolveram.

Por último e no que concerne à relação entre a qualificação académica e as

opiniões sobre as competências de ordem pedagógica, por parte dos docentes espanhóis

participantes no estudo, verifica-se que existe uma correlação estatisticamente

significativa ao nível da dimensão, usar conhecimentos sobre a aprendizagem dos

adultos (p<.01), no sentido em que diminui o nível de apreço dos sujeitos com o

aumento dos níveis de qualificações académicas.

Podemos interpretar esta associação, pelo facto dos docentes com maior

qualificação académica depositarem talvez maior confiança no seu estatuto académico

do que no conhecimento dos adultos e dos seus processos de aprendizagem como

adultos ou jovens adultos.

No que diz respeito ao grau de importância atribuído às competências pedagógicas

necessárias para a docência no ensino superior marítimo, há a referir que portugueses e

espanhóis, consideram mais importante: “Comunicar eficientemente com os alunos” e
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“Saber motivar os alunos”. As restantes competências, como é evidente nas tabelas

anteriores, variam pouco de grau de importância, consoante se trate de sujeitos

portugueses ou espanhóis.

Podemos afirmar, com base nos resultados obtidos, que existe uma grande

proximidade de opiniões quer quanto às competências mais valorizadas, quer quanto às

menos valorizadas, o que pode demostrar um perfil idêntico dos docentes destas

instituições e também uma proximidade quanto à natureza da profissão docente, ao

papel atribuído ao professor e às preocupações mais fortes relacionadas com o

desempenho. Parece que para os docentes inquiridos a docência envolve, para além da

competência científica, uma dimensão didático-pedagógica a que se atribui um valor

elevado.

Durante muito tempo a docência apresentou uma forte preocupação com o

domínio de conhecimentos científicos, mas devido aos crescentes desafios colocados

por uma população estudantil com características socioculturais e etárias muito

diferenciadas, passaram a ser mais relevantes, igualmente, outras competências,

nomeadamente de índole relacional e comunicacional.

7.3 METODOLOGIAS DE ENSINO PREFERIDAS PELOS DOCENTES

O professor no exercício da docência pode socorrer-se de um conjunto de

metodologias de trabalho. Selecionámos um conjunto de metodologias que podem ser

usadas pelos docentes e solicitamos aos inquiridos que referissem a frequência com que

usam esses métodos de trabalho. Os métodos de trabalho selecionados foram:

Transmissão de conhecimentos pelo professor (Exposição); Ensino baseado na

resolução de problemas; Ensino baseado em estudos de caso; Uso da simulação;

Organização/supervisão de trabalhos Individuais dos alunos; Organização/supervisão de

trabalhos de grupo dos alunos; Trabalho em laboratório; Transmissão de conhecimento

pelos alunos (apresentação); Visitas de Estudo; Ensino à distância (e-learning).

De acordo com as respostas, verifica-se que, em média, os docentes que

participaram no estudo recorrem com mais frequência à transmissão de conhecimentos

(Exposição), logo seguida pelo ensino baseado na resolução de problemas.
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Os métodos a que menos recorrem são as visitas de estudo e o ensino a distância

(e-learning).

Verificamos que os docentes que foram inquiridos ainda continuam a preferir o

método tido como mais tradicional de transmissão de conhecimentos, isto é, continuam

a recorrer preferencialmente à exposição.

O professor do ensino superior é atualmente convidado a transformar o seu papel

tradicional junto dos alunos. Mais do que uma fonte de informação, deverá ser um guia,

um facilitador da aprendizagem dos estudantes. Assim, deverá orientar os estudantes,

dando-lhe pistas no sentido de saberem tratar a quantidade enorme de informação a que

têm acesso.

No entanto, este parece não ser o no caso dos respondentes deste estudo, dado que

preferem o método mais tradicional recorrendo à exposição. Será necessário discutir a

situação e iniciar uma inevitável mudança.

O docente deve auxiliar os estudantes a desenvolver determinadas competências,

como o espírito crítico, a criatividade, o sentido de pesquisa, o trabalho em grupo, a

responsabilidade.

Para alcançar estes objetivos, o docente deve procurar diversificar as suas

metodologias de trabalho com os estudantes. Deve desenvolver um conjunto de

estratégias que permitam criar uma verdadeira rede de conhecimento e de interações.

No trabalho docente, mais importante que ensinar, é criar condições para que o

aluno aprenda. Dewey, referido por Antunes (2001), entendia tratar-se a educação de

uma tarefa que não se limita apenas à instrução, à transmissão de informações, antes

deve criar condições para que a pessoa possa progredir no seu processo de crescimento

ao longo da vida e possa, simultaneamente, participar de modo ativo e consciente na

construção de uma sociedade mais justa e melhor.

Há já algum tempo que pesquisadores e estudiosos se debruçam sobre as práticas

educativas ao nível das instituições de ensino, procurando refletir sobre o processo

relacional do ensinar e do aprender.

No entanto, hoje em dia quando o docente pensa na sua aula tem de perceber que

não chega ministrar um conteúdo, sendo necessário criar situações que estimulem nos

estudantes, atividades de descoberta, formulação de problemas de pesquisa, de modo a

poderem formular perguntas face à complexidade da vida e à multiplicidade de

informações.
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Segundo Duarte (2005: 110), para que ocorra um real processo de aprendizagem

dos saberes ministrados na universidade, é necessária uma relação equilibrada entre três

fontes de dados: a) as expectativas dos alunos; b) as exigências do saber; c) as

exigências da sociedade. Com isso, é possível inferir que o trabalho de docência

universitária necessita de promover processos de autonomia e participação dos alunos.

Para tal é necessário pensar uma pedagogia diferente para o trabalho docente, associada

a uma epistemologia diferenciada e a metodologias de ensino diversificadas.

A aula deve ser um espaço onde os estudantes tenham a oportunidade de

desenvolver as suas capacidades intelectuais, isto é, pensar, raciocinar, refletir, analisar,

criticar, argumentar, produzir conhecimentos. Igualmente, é importante que possam

desenvolver habilidades humanas e profissionais, como o saber trabalhar em equipa,

conhecer fontes de informação, dialogar com profissionais de outras áreas, saber

expressar-se, etc.. Não se pode esquecer que a aula deve ser, também um espaço onde

os alunos possam desenvolver atitudes e valores relativos à vida profissional, como

procurar soluções para problemas da profissão, ter conduta ética na condução da

atividade profissional, ter responsabilidade social face à profissão que irá exercer.

Constata-se que em muitas instituições de ensino, ainda existe a tendência para a

aula expositiva, baseada no monólogo do professor e com pouca participação do aluno.

Em termos de ensino é importante que se estabeleça a comunicação bidirecional

entre o professor e os alunos. Aquele comunica a informação sobre um determinado

assunto e os alunos comunicam as suas dúvidas e dificuldades, assim, alunos e

professores tornam-se, simultaneamente, emissores e recetores. A comunicação a

desenvolver pelo professor deve ser assertiva, clara, simples, precisa, concisa, enfática.

O professor deve colocar questões para obter a participação dos alunos e verificar a

existência de progresso por parte destes. Por sua vez, o aluno deve possuir voz ativa e

ser capaz de expor suas ideias e interpretações durante a sessão. O professor deve

instigar a troca de ideias, competindo-lhe, ainda, dirigir a discussão, de modo a serem

obtidas conclusões validas do grupo.

Tudo isto impõe uma reflexão sobre os métodos a usar pelo docente no seu

processo de apoiar os estudantes a aprenderem.

O professor deve estar ciente da importância de um método de ensino pautado

pelo diálogo. Este poderá contribuir para a construção e reconstrução do conhecimento.
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Gráfico nº13 – Frequência de uso dos métodos - Geral

Tabela 5 - Frequência de uso dos métodos - Valor médio e Correlação de Pearson (r)
entre variáveis estudadas (Geral).

Media Idade Experiência
Marítima

Anos de
experiência

de mar

Anos
docência

Qualificação
Académica

Transmissão de
conhecimentos pelo
professor (exposição)

4,39 0,09 0,03 -0,03 0,14 -0,04

Ensino baseado na
resolução de
problemas

3,75 0,07 -0,07 0,10 0,07 0,10

Ensino baseado em
estudos de caso

3,43 0,16 -,254* ,364** -0,01 -0,05

Uso da simulação 3,36 ,386** -,355** ,520** ,278** -0,01

Organização /
supervisão de

3,30 0,11 -0,10 0,02 0,13 -0,04
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trabalhos individuais
dos alunos

Organização /
supervisão de
trabalhos de grupo
dos alunos

3,27 0,12 -0,17 0,17 ,243* -0,11

Transmissão de
conhecimento pelos
alunos (apresentação)

3,05 0,20 -,312** ,326** 0,10 -0,15

Trabalho em
laboratório

3,05 0,04 -0,11 0,05 0,21 ,239*

Visitas de estudo 2,58 0,09 -,320** ,268* 0,05 -0,11

Ensino à distância (e-
learning)

2,27 -0,18 0,02 -0,04 -0,10 0,05

**p < .01
*. p< .05

Pela análise da tabela 5 e no que respeita ao conjunto dos docentes que

participaram no estudo, há a referir que a “transmissão de conhecimentos pelo

professor” (exposição) (M=4,39) é o método a que os sujeitos inquiridos usam com

maior frequência, seguindo-se o “ensino baseado na resolução de problemas” (M=3,75)

e o “ensino baseado em estudos de caso” (M=3,43).

Os sujeitos ao nível do “ensino à distância (e-learning)” (M=2,27), e às “visitas de

estudo” (M=2,58), pois são as que apresentam o valor médio mais baixo.

De acordo com os resultados obtidos todas as associações entre as variáveis

sociodemográficas e o uso dos métodos descritos, situam-se no nível fraco (0<r<0.2 ou -

0.2<r<0) ou médio (0.3<r<0.6 ou -0.6<r<-0.3).

Realizando uma análise das correlações estatisticamente significativas ao nível

dos valores p <.01, verifica-se uma relação negativa entre a “experiência marítima” e o

uso do “ensino baseado em estudos de caso” (r = -,254). Desta forma o aumento dos

níveis de experiência marítima, faz diminuir o índice à competência ensino baseado em

estudos de caso.

Esta associação é muito curiosa porque o aumento da experiência marítima devia

contribuir para o ensino baseado em estudos de caso, casos esses que podem ser muitas

vezes situações ocorridas durante a sua carreira marítima e isso é verificado como sendo
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o terceiro recurso mais escolhido pelos respondentes. Nesta medida a interpretação é

difícil de efetuar.

Ao nível da correlação entre a “experiência de mar” e as “visitas de estudo”

(r=,258), e entre os níveis de “qualificação académica” e “trabalho de laboratório”

(r=,239), verifica-se que as relações são positivas, uma vez que os aumentos dos níveis

de experiência de mar e qualificação académica se associam ao aumento do uso das

visitas de estudo e de trabalhos em laboratório, respetivamente.

O aumento de ambas as variáveis “experiência de mar” e “qualificação

académica” contribuem provavelmente para a perceção dos inquiridos de que é

necessário para a formação, sair da sala de aula, realizar trabalhos de laboratórios para a

melhor compreensão da realidade, podendo ser esta uma das interpretações possíveis.

Ao nível da idade, podemos verificar uma relação estatisticamente significativa e

positiva entre a idade e “uso da simulação” (r= 386), em que o aumento dos níveis de

idade está associado ao maior uso de simulações.

A interpretação para esta associação pode estar na maturidade dos inquiridos na

avaliação que fazem do uso da simulação como uma ferramenta essencial ao

desenvolvimento das competências dos futuros oficias e não apenas encarar o uso da

simulação como uma facilidade tecnológica dos dias de hoje.

De registar ainda que ao nível dos valores p <.05, verifica-se uma relação negativa

entre o nível da “experiência marítima” e o “uso da simulação” (r = -,355), das “visitas

de estudo” (r= -320) e da “transmissão de conhecimento pelos alunos (apresentação) ”

(r= -,312).

Desta forma, o aumento dos níveis de “experiência marítima” é acompanhado

pela diminuição da importância que os sujeitos atribuem aos métodos de uso da

simulação, visitas de estudo e transmissão de conhecimento pelos alunos.

Parece-nos que os professores com experiência marítima, por regra, ensinam

como foram ensinados, assegurando uma transmissão e comunicação mais ou menos

eficiente de saberes e uma socialização análoga àquela a que eles próprios foram objeto.

Podemos igualmente associar a maior experiência marítima com a existência de mais

casos reais vividos e explicados durante a formação em detrimento da simulação e

talvez a uma maior dificuldade de utilização das novas tecnologias de simulação.

De referir ainda que se regista correlação estatisticamente significativa e positiva

ao nível dos “anos de experiência de mar”, e a importância em “transmissão de

conhecimento pelos alunos (apresentação)” (r=,326), uso da simulação (r=,520), ensino
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baseado em estudos de caso (r=,364), e com a importância em visitas de estudo

(r=,268). Desta forma, o aumento dos níveis de experiência de mar, corresponde a maior

uso da transmissão de conhecimento pelos alunos, da simulação, do ensino baseados em

estudos de caso, e das visitas de estudo.

Parece existir uma nova atitude de ensino, com a utilização de novas abordagens e

estratégias de intervenção pedagógica.

Gráfico nº13.1 – Frequência de uso dos métodos – Por País

Tabela 6 - Frequência de uso dos métodos - Valor médio e Correlação de Pearson (r)
entre variáveis estudadas (Portugal).

Media Idade Experiência
marítima

Anos de
experiência

de mar

Anos
docência

Qualificação
académica

Transmissão de
conhecimentos pelo
professor (exposição)

4,28 -,010 ,242 ,028 -,021 ,147

Uso da simulação 3,61 ,364 ,117 ,489* ,468 -,060

Trabalho em laboratório 3,56 -,010 ,344 -,305 ,225 ,468*
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Ensino baseado na
resolução de problemas

3,56 -,113 ,493* -,176 ,364 ,448

Organização / supervisão
de trabalhos de grupo dos
alunos

3,44 ,221 ,047 ,237 ,331 -,230

Ensino baseado em
estudos de caso

3,33 ,095 ,236 ,264 ,455 ,309

Organização / supervisão
de trabalhos individuais
dos alunos

3,22 -,071 -,221 ,531* ,019 ,021

Transmissão de
conhecimento pelos
alunos (apresentação)

2,78 ,081 ,063 ,214 -,318 -,023

Visitas de estudo 2,39 -,419 -,044 -,055 ,132 ,091

Ensino à distância (e-
learning)

2,17 -,283 ,351 -,179 ,169 -,049

**p < .01
*. p< .05

Pela análise da tabela e no que respeita aos docentes portugueses que participaram

no estudo, há a referir que a, “transmissão de conhecimentos pelo professor (exposição)

” (M=4,28), é a que os sujeitos atribuem maior grau de importância, seguindo-se o “uso

da simulação” (M=3,61), o “ensino baseado na resolução de problemas” (M=3,56) e

“trabalho em laboratório” (M=3,56).

Os sujeitos atribuem menor grau de importância ao, “ensino à distância (e-

learning)” (M=2,17), e às “visitas de estudo” (M=2,39), pois são as que apresentam o

valor médio mais baixo.

Ao nível dos valores p <.05, verifica-se uma correlação estatisticamente

significativa e positiva entre os “anos de experiência de mar” e o recurso ao “ensino

baseado na resolução de problemas” (r=,493), método esse a que os docentes também

recorrem mais conforme o aumento dos seus níveis de experiência marítima.

Parece-nos que os respondentes evidenciam o interesse por um modelo de

ensino-aprendizagem que identifica a necessidade de desenvolver nos alunos

competências de resolução de problemas. Este modelo usa os problemas reais e não o

estudo de casos hipotéticos que apresentam resultados perfeitos e convergentes. Quando
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o professor usa problemas reais, os alunos podem aprender, mais facilmente os

conteúdos e desenvolver competências de pensamento crítico.

Verificam-se ainda correlações estatisticamente significativas e positivas entre os

“anos de experiência de mar” e por outro lado a “organização / supervisão de trabalhos

individuais dos alunos” (r=,531) e o “uso da simulação” (r=,489), em que o aumento

dos níveis de “uso da simulação” e “organização / supervisão de trabalhos individuais

dos alunos” está associado ao aumento do número de anos de experiência de mar.

Parece existir da parte dos inquiridos a preocupação em gerir, orientar e

supervisionar os alunos durante o processo de aprendizagem, pois são as componentes

indispensáveis para um ensino e aprendizagem eficazes.

Ao nível da qualificação académica, há a registar que ao aumento da

qualificação académica corresponde um uso mais frequente da simulação (r=,468).

Parece que para estes inquiridos as simulações permitem a criação cenários reais

num determinado contexto abordado, permitindo aos alunos aplicar os conhecimentos

adquiridos e facilmente desenvolver as suas competências nas situações simuladas.

Tabela 7 - Frequência de uso dos métodos - Valor médio e Correlação de
Pearson (r)  entre variáveis estudadas (Espanha).

Media Idade Experiência
Marítima

Anos de
experiência

de mar

Anos
docência

Qualificação
Académica

Transmissão de
conhecimentos pelo
professor (exposição)

4,41 ,095 -,114 ,048 -,040 ,180

Ensino baseado na
resolução de problemas

3,80 ,113 -,046 -,054 ,191 ,052

Ensino baseado em estudos
de caso

3,46 ,173 -,168 -,202 ,390** ,000

Organização / supervisão de
trabalhos individuais dos
alunos

3,31 ,132 -,061 ,093 -,073 ,106

Uso da simulação 3,30 ,410** ,008 -,357** ,527** ,193

Organização / supervisão de 3,23 ,103 -,077 -,129 ,153 ,126
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trabalhos de grupo dos alunos

Transmissão de conhecimento
pelos alunos (apresentação)

3,11 ,214 -,201 -,252* ,360** ,206

Trabalho em laboratório 2,91 ,068 ,191 -,106 ,123 ,053

Visitas de estudo 2,63 ,157 -,170 -,257* ,333** ,111

Ensino à distância (e-
learning)

2,30 -,153 ,096 -,003 ,008 -,253*

**p < .01
*. p< .05

Pela análise da tabela 7 e no que respeita aos docentes espanhóis que participaram

no estudo, há a referir que a metodologia de transmissão de conhecimentos pelo

professor (exposição) (M=4,41) é a variável a que os sujeitos usam com mais

frequência, seguindo-se do ensino baseado na resolução de problemas (M=3,80), e do

ensino baseado em estudos de caso (M=3,56).

Os sujeitos atribuem menor importância, ao nível de ensino à distância (e-

learning) (M=2,30), e visitas de estudo (M=2,63), pois são as que apresentam o valor

médio mais baixo.

Ao nível dos valores p <.05, verifica-se correlação estatisticamente significativa e

negativa entre os anos de experiência de mar, e o recurso à transmissão de

conhecimento pelos alunos (apresentação) (r= -,252). Parece-nos que os respondentes se

preocupam em desenvolver ações e atividades que forneçam informações de qualidade e

possibilitem a transmissão de conhecimentos. O professor procura facilitar, orientar as

aprendizagens dos alunos e procura apoiá-los. A eficácia do ensino-aprendizagem

dependerá, não apenas da quantidade e qualidade dos conhecimentos transmitidos e

adquiridos, mas também do apoio, da orientação do professor.

Ao aumento do uso pelos docentes da transmissão de conhecimento pelos alunos

(apresentação) está associada a diminuição dos níveis de experiência marítima. Parece-

nos que estes docentes talvez mais novos procuram atribuir um papel ao aluno no

processo de aprendizagem, procurando responsabilizar este pela sua aprendizagem.

Verifica-se ainda correlação estatisticamente significativa e negativa entre os

níveis de qualificação académica e o uso do ensino a distância (e-learning) (r=,-253),

em que ao aumento dos níveis de qualificação académica corresponde um menor uso do
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ensino à distância (e-learning). Nos discursos recentes, parece existir uma preocupação

por parte do parte do ensino superior em multiplicar as modalidades de ensino e de

aprendizagem, de modo a facilitar a formação dos alunos. O e-learning possibilita novas

oportunidades para partilha de conhecimentos. O que verificamos é que para estes

inquiridos o e-learning não parece ser uma modalidade de ensino e aprendizagem

preferencial, provavelmente pela particularidade destas instituições no uso de

equipamentos, simuladores, laboratórios, entre outros, sendo ensino presencial uma

necessidade.

Realizando uma análise das correlações estatisticamente significativas ao nível

dos valores p <.01, verifica-se uma relação negativa entre os anos de experiência de mar

e o uso da simulação (r = -,357), desta forma ao aumento dos níveis de anos de

experiência de mar, corresponde uma diminuição da importância que os sujeitos

atribuem ao uso da simulação.

Continuando com a analise podemos verificar uma correlação estatisticamente

significativa e positiva entre o nível da idade e o uso da simulação (r=,410), e entre

o número de anos de docência e a transmissão de conhecimento pelos alunos

(apresentação) (r= ,360), o uso da simulação (r= ,527), o ensino baseado em estudos de

caso (r= ,390), e as visitas de estudo (r= ,333), em que ao aumento da idade corresponde

uma maior frequência do uso da simulação. O aumento do número de anos de docência,

está associado a maior frequência da transmissão de conhecimento pelos alunos

(apresentação), do uso da simulação, do ensino baseado em estudos de caso e das visitas

de estudo. O aumento do número dos anos de docência possibilita a aquisição de

experiências significativas, de vivências importantes, identificar possibilidades que

favoreceram o desenvolvimento pessoal e relacionamento interpessoal, além de

promover compreensão e discernimento do contexto. Permite, ainda perceber a

importância de se socorrer de diferentes formas de ensinar e aprender.
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7.4 RECURSOS DIDÁTICO UTILIZADOS

Os recursos didáticos são componentes do ambiente de aprendizagem que

estimulam o aluno. Eles podem ser o monitor, livros, tecnologias, recursos da natureza,

etc. Cada um dos recursos didáticos apresenta vantagens e desvantagens.

Os recursos didáticos são componentes do ambiente de aprendizagem que podem

estimular o aluno. Solicitou-se aos inquiridos que indicassem os recursos que mais usam

nas suas aulas. Constata-se que os docentes que responderam recorrem com muita

frequência ao PowerPoint, igualmente fazem uso frequente do quadro negro e dos

textos. O recurso menos utilizado é o quadro interativo.

As instituições de ensino superior, nomeadamente as Escolas náuticas devem

oferecer aos seus alunos uma ampla gama de recursos didático de modo a possibilitar-

lhes uma aprendizagem adequada. É fundamental proporcionar recursos que incluam,

documentação atualizada, vídeos, simuladores, projetores interativos, quadros

interativos, entre outros. O professor atualizado vai permitir ao seu aluno contactar com

as tecnologias, e todo esse conhecimento pode, posteriormente, ser transferido para o

navio.

O impacto da tecnologia da informação no conhecimento é notório não pode ser

ignorado. O professor tem ao seu dispor meios técnicos mais eficazes, capazes de fazer

chegar de forma mais rápida a mensagem aos alunos. Por exemplo o PowerPoint, muito

utilizado pelos docentes inquiridos, é uma ferramenta que permite organizar, de forma

fácil, os assuntos a serem abordados pelo professor. Nas suas apresentações, o docente,

usando esta ferramenta pode incluir imagens e animações com as quais se pode tornar as

aulas mais atrativas.

No entanto, o professor não deve negligenciar os outros recursos que se

encontram à sua disposição. Tudo o que se encontra no ambiente onde ocorre o

processo ensino-aprendizagem pode ser transformado num recurso de didático, desde

que utilizado de forma adequada e correta. Pode-se recorrer a materiais convencionais,

como livros, fotocópias, revistas, documentos escritos, jogos didáticos, materiais

manipuláveis. Igualmente se pode  recorrer a materiais audiovisuais como filmes,

diapositivos, Cds, televisão, videos, documentários. Os recursos educativos digitais

podem permitir uma maior individualização, nomeadamente no que se refere ao

acompanhamento do ritmo de aprendizagem do estudante, baseado nas suas
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capacidades. Pode-se, assim, oferecer a diferentes alunos, diferentes tipos de estímulos

de aprendizagem.

Gráfico nº14 – Frequência de uso dos recursos - Geral

Tabela 8 - Frequência de uso dos recursos pedagógicos - Valor médio, e Correlação de
Pearson (r) entre variáveis estudadas (Geral).

Média Idade Experiência
Marítima

Anos de
experiência de

mar

Anos de
docência

Qualificação
Académica

Power points (ou
similar)

4,34 ,096 -,169 ,091 ,162 -,049

Quadro preto
(tradicional)

3,67 -,073 ,292** -,283** ,080 ,193

Textos 3,50 ,360** -,076 ,064 ,231* -,105

Simuladores 3,18 ,247* -,400** ,486** ,265* ,053

Vídeo 3,10 -,018 -,256* ,247* ,043 -,119

Internet 3,10 -,059 ,057 -,209 ,177 ,077

Instrumentos de
trabalho marítimo

2,88 ,205 -,563** ,514** ,242* -,009
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Quadro interativo 1,60 -,041 -,125 ,059 ,074 ,138

**p < .01

*. p< .05

Pela análise da tabela e no que respeita ao conjunto dos docentes que participaram

no estudo, há a referir que o uso de power point (ou similar) (M=4,34) é o recurso mais

utilizado pelos docentes, seguindo-se o uso de quadro preto (tradicional) (M=3,67) e o

uso de textos (M=3,50).

Os sujeitos recorrem menos ao uso do quadro interativo (M=1,60), e a

instrumentos de trabalho marítimo (M=2,88), pois são as que apresentam o valor médio

mais baixo.

Ao nível dos valores p <.05, verifica-se uma correlação negativa entre a

experiência marítima e o uso de vídeos nas aulas (r=-,256), onde o aumento da

experiência marítima está associado à diminuição do uso de vídeos nas aulas. Isto

poderá dever-se a uma maior experiencia do sujeito e, neste caso concreto, não

necessitar do uso dos vídeos nas aulas por ter muitas experiências vividas para dar como

exemplo aos alunos.

Verifica-se ainda que o aumento da idade dos sujeitos, está associado ao aumento

do uso de simuladores nas aulas (r=,247), e o aumento dos anos de experiência de mar

faz aumentar o uso de vídeos nas salas de aulas (r=,247).

Ao nível dos anos de docência, há a registar que à medida que aumenta o número

de anos de docência, aumenta o recurso ao uso de simuladores (r=, 265), instrumentos

de trabalho marítimo (r=,242) e textos (r=,231).

Realizando uma análise das correlações estatisticamente significativas ao nível

dos valores p<.01, verifica-se relação negativa entre o nível da experiência marítima e o

uso de simuladores (r = -,400) e uso de instrumentos de trabalho marítimo (r= -,563)

que estão associados aos níveis mais baixos de experiência marítima.

Ao nível dos anos de experiência de mar e do uso do quadro preto tradicional  (r=

-,283), constata-se que o aumento do número de anos de experiência de mar, está

associado a um menor uso do quadro preto (tradicional).

Podemos verificar uma correlação estatisticamente significativa e de forma

positiva entre o nível da idade e o uso de textos nas aulas (r=,360), pois ao aumento da

idade corresponde um aumento do uso de textos nas aulas. Ao nível da experiência
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marítima e do uso do quadro preto (tradicional) (r=,292), verifica-se que o aumento de

experiência marítima faz aumentar o uso de recurso ao quadro preto (tradicional).

Ainda a registar a correlação positiva ao nível dos anos de experiência de mar e o

recurso aos simuladores (r=,486) e instrumentos de trabalho marítimo (r=,514). Desta

forma o aumento dos anos de experiência de mar está associada ao aumento do uso dos

simuladores e instrumentos de trabalho marítimo de estudo.

Pensamos ser compreensível e natural que um professor com ampla experiência

no mar e habituado a usar os equipamentos de um navio e sabendo da importância da

sua utilização correta procure que os seus alunos os usem com frequência, mesmo

durante as simulações nas aulas.

Tal como a sociedade o ensino superior tem sofrido diversas transformações de

modo a adotar novas formas de estar e agir na sociedade cada vez mais globalizada e no

mercado cada vez mais competitivo.

A eficiência e a eficácia exigida ao Ensino Superior evidenciam a necessidade de

ter em atenção os contextos em que opera, bem como a indispensabilidade de interpretar

as necessidades e dinâmicas da sociedade e desenvolver respostas adequadas a essas

mesmas necessidades.

O professor do ensino superior deve ter em consideração a potencialidade do

multimédia e da crescente digitalização de conteúdos em complemento com a

multiplicidade de serviços e diversidade de acesso e integração de redes. É importante

que os docentes façam um uso concertado destas potencialidades.

Como refere Gouveia (2005), deve-se fazer um aproveitamento positivo das

recentes tecnologias e sistemas de informação para o desenvolvimento de atividades tão

antigas como o ensino e a aprendizagem. Torna-se evidente que nas instituições de

ensino superior se deve dar atenção à associação entre informação e conhecimento.

Efetivamente o Ensino mediado por meios e formas eletrónicas possibilita, não apenas

novas, mas também renovadas práticas pedagógicas e didáticas que recriam o ensino

presencial e o próprio ensino à distância (Lockwood e Gooley, 2001). Em especial

possibilita a flexibilização do ensino e aprendizagem.

Os novos meios de informação e as tecnologias não constituem uma ameaça nem

aos professores, nem ao ensino superior, antes permitem transformações e transferências

de práticas correntes, pela oportunidade de inovação que geram. Assim, importa

aproveitar todas as oportunidades e inovações que são geradas para assegurar um ensino

superior e uma aprendizagem, de acordo com o novo enquadramento existente no
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âmbito da Sociedade da Informação. Esta é, segundo Gouveia e Gaio, (2004) uma

sociedade que recorre às tecnologias da informação e comunicação para a troca de

informação em formato digital e que suporta a interação entre docentes com recurso a

práticas e métodos em permanente construção. Deste modo, é reforçada a ideia de que

fará todo o sentido o recurso a ferramentas que possibilitem o suporte à mediação do

processo de ensino e aprendizagem de forma digital. Tal uso facilitará o

desenvolvimento de novas práticas e o desenvolvimento de uma linguagem mais

adequada para a comunicação no ensino presencial.

Não se deve esquecer que o docente ao diversificar os seus métodos de trabalho

na sala com os alunos para poder ir ao encontro dos interesses dos diferentes alunos e

tornar o seu processo de ensino mais atrativo e mais eficaz.

Gráfico nº14.1 – Frequência de uso dos recursos pedagógicos – Por País

Tabela 9 - Frequência de uso dos recursos pedagógicos - Valor médio e Correlação de
Pearson (r) entre variáveis estudadas (Portugal).

Média Idade Experiência
marítima

Anos de
experiência

de mar

Anos de
docência

Qualificação
Académica

Power points (ou
similar)

4,56 -,116 ,328 -,251 -,046 ,172
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Simuladores 3,89 ,319 ,068 ,423 ,642** ,051

Vídeo 3,61 -,022 -,068 ,163 ,380 -,146

Quadro preto
(tradicional)

3,33 ,032 ,588* -,594** ,275 ,404

Instrumentos de
trabalho marítimo

3,28 -,006 -,079 ,254 ,111 -,305

Textos 3,06 ,432 ,191 -,033 ,396 -,050

Internet 3,00 -,268 ,474* -,531* ,083 ,267

Quadro interativo 1,44 -,113 ,307 -,144 ,169 ,279

**p < .01
*. p< .05

Pela análise da tabela 9 e no que respeita ao conjunto de docentes portugueses

que participaram no estudo, há a referir que o uso de power points (ou similar)

(M=4,56), é o mais utilizado pelos docentes, seguindo-se o uso de simuladores

(M=3,89), e o uso de vídeos (M=3,61).

Os sujeitos recorrem menos ao quadro interativo (M=1,44), e à internet

(M=3,00), pois são as que apresentam o valor médio mo mais baixo.

Ao nível dos valores p <.05, verifica-se correlação estatisticamente significativa

e negativa ao nível dos anos de experiência marítima, e o recurso à internet nas aulas (r=

-,531), onde o aumento do número de anos de experiência de mar esta associada à

diminuição do uso da  internet nas aulas.

Verifica-se ainda correlação estatisticamente significativa positiva ao nível da

experiência marítima e o uso do quadro preto (tradicional) (r=,588) e o uso da internet

(r=.474), uma vez que o aumento da experiência marítima faz aumentar o uso do quadro

preto tradicional e da internet nas aulas.

Ao nível dos valores p <.01, verifica-se uma relação negativa entre os anos de

experiência de mar e o uso do quadro preto (tradicional) (r = -,594), onde do aumento

dos níveis de anos de experiência de mar, corresponde a uma diminuição do índice de

uso do quadro preto (tradicional).

Acreditamos que o professor com mais experiência de mar não veja no quadro

preto o recurso mais adequado ao desenvolvimento de uma aula dinâmica.
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Verifica-se uma correlação positiva e estatisticamente significativa no que

respeita aos anos de docência e o uso dos simuladores (r = -,642), em que o aumento

dos anos de docência, está associado ao aumento do índice de uso dos simuladores nas

aulas.

Acreditamos que o professor com a experiência que vai acumulando ao longo

dos anos de lecionação, vai compreendendo que para a fixação da atenção e aquisição

de conhecimentos é importante socorrer-se de recursos, como os simuladores que

possibilitem aos alunos uma compreensão concreta de aplicação, semelhante ao real.

Tabela 10 - Frequência de uso dos recursos pedagógicos - Valor médio e Correlação de
Pearson (r) entre variáveis estudadas (Espanha).

Média Idade Experiência
Marítima

Anos de
experiência

de mar

Anos de
docência

Qualificação
Académica

Power points (ou
similar)

4,29 ,140 -,122 ,139 ,215 -,092

Quadro preto
(tradicional)

3,76 -,116 ,116 -,202 ,016 ,110

Textos 3,61 ,340** -,104 ,096 ,247* -,146

Internet 3,13 -,016 ,129 -,111 ,127 -,009

Simuladores 3,00 ,275* -,382** ,510** ,204 ,076

Vídeo 2,97 -,002 -,207 ,267* ,042 -,099

Instrumentos de
trabalho marítimo

2,77 ,264* -,470** ,568** ,215 ,081

Quadro interativo 1,64 -,040 -,119 ,105 ,006 ,096

**p < .01
*. p< .05

Pela análise da tabela 10 e no que respeita ao conjunto dos docentes espanhóis

que participaram no estudo, há a referir que o uso de power point (ou similar) (M=4,29)

é o recurso mais utilizado pelos docentes, seguindo-se o uso do quadro preto

(tradicional) (M=3,76) e o uso de textos (M=3,61).
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Os sujeitos recorrem menos ao quadro interativo (M=1,67) e ao uso de

instrumentos de trabalho marítimo (M=2,77), pois são as que apresentam o valor médio

mo mais baixo.

Ao nível dos valores p <.05, verifica-se correlação estatisticamente significativa

positiva ao nível da idade, do uso de simuladores (r=,275), e do uso de instrumentos de

trabalho marítimo (r=,474), uma vez que o aumento da idade dos sujeitos acompanha

um maior uso dos simuladores e instrumentos de trabalho marítimo nas aulas.

Ao nível dos valores p <.01, verifica-se relação negativa entre a experiência

marítima e o uso de simuladores (r = -,382) e instrumentos de trabalho marítimo

(r=,470). O aumento dos níveis de experiência de marítima, está associado a um menor

índice do uso dos simuladores e instrumentos de trabalho marítimo.

Ao nível dos anos de experiência de mar, há a registar que o aumento do índice

de anos de experiência de mar está associado ao aumento do uso de simuladores

(r=,510) e de instrumentos de trabalho marítimo (r=,568).

Verifica-se ainda que quando a idade dos sujeitos aumenta há um aumento do

uso de textos nas aulas (r=,340).

7.5 - COMUNICAÇÃO PROFESSOR – ALUNO (S) FORA DA SALA DE

AULA

Na atualidade é frequente no quotidiano das pessoas, das empresas, nas

instituições recorrer-se ao correio eletrónico, à videoconferência, à Internet, como forma

de estabelecer comunicação com diversas pessoas que se encontram em diferentes

espaços. Igualmente na universidade o professor e o aluno não têm de estar dentro de

uma sala de aula para comunicarem. Eles podem estar distantes, e, mesmo assim é

possível que estabeleçam contacto e possam trocar ideias. Por outro lado, ainda ao nível

do ensino superior, o professor pode socorrer-se da tutoria como forma de apoiar os

estudantes.

Solicitou-se aos inquiridos que indicassem o uso que fazem, da comunicação por

correio eletrónico, da tutoria presencial de alunos individuais, da tutoria presencial de

pequenos grupos, da tutoria à distância de alunos individuais, da comunicação via
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internet, da tutoria à distância de pequenos grupos e da comunicação via

videoconferência.

Apesar de existirem todos esses meios para estabelecer contacto com os alunos os

docentes recorrem, em média, com mais frequência à comunicação por correio

eletrónico e à tutoria presencial de alunos individuais.

Gráfico nº15 – Comunicação professor – aluno(s) fora da sala de aula - Geral
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Tabela 11 - Comunicação professor – aluno(s) fora da sala de aula - Valor médio e
Correlação de Pearson (r)  entre variáveis estudadas (Geral).

Média Idade Experiência
Marítima

Anos de
experiência

de mar

Anos de
docência

Qualificação
Académica

Comunicação por
correio eletrónico

3,76 -0,20 0,14 -0,16 0,00 0,11

Tutoria presencial
de alunos individuais

3,56 0,08 -0,18 -0,04 ,222* -0,04

Tutoria presencial
de pequenos grupos

2,91 0,00 -0,19 0,01 0,13 -0,11

Tutoria à distância de
alunos individuais

2,65 0,01 -0,07 -0,12 0,18 0,11

Comunicação via
internet (fóruns,
blogues, etc.)

2,50 -0,12 -0,11 -0,04 -0,10 -0,02

Tutoria à distância de
pequenos grupos de
alunos

1,90 -0,14 -0,07 -0,05 -0,08 -0,09

Comunicação via
videoconferência

1,23 -0,08 -0,02 -0,01 0,12 0,01

**p < .01

*. p< .05

Pela análise da tabela 11 e no que respeita ao conjunto de todos os docentes que

participaram no estudo, há a referir que o uso de comunicação por correio eletrónico (M= 3,76)

é o recurso mais utilizado pelos docentes fora das aulas, seguindo-se a tutoria presencial de

alunos individuais (M=3,56) e a tutoria presencial de pequenos grupos (M=2,91).

Os respondentes recorrem pouco à comunicação via videoconferência (M=1,23), e à

tutoria à distância de pequenos grupos de alunos (M=1,90).

Ao nível dos valores p <.05, verifica-se correlação estatisticamente significativa

positiva ao nível da tutoria presencial de alunos individuais (r=,222) e os anos de

docência, uma vez que o aumento dos anos de docência faz o uso de tutoria presencial

de alunos individuais.
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Para que se estabeleça a comunicação, o diálogo entre alunos e professores, para

que o docente esclareça os estudantes, para a tão importante troca de ideias, professor e

estudante não têm, necessariamente, de se encontrar no mesmo espaço físico.

A comunicação entre professores e alunos pode desenvolver-se com recurso às

tecnologias. Por exemplo no e-learning a comunicação pode ser alcançada através de

duas vias: assíncrona ou síncrona. As tecnologias de comunicação síncrona apresentam

como principal característica o possibilitarem a comunicação em tempo real entre dois

ou mais intervenientes, ao contrário das comunicações assíncronas. Nestas últimas, a

conexão entre os participantes é indireta e as comunicações são recebidas algum tempo

depois de enviadas. No domínio assíncrono, os sistemas de "e-mail" têm-se tornando

populares e existem muitos modelos de atividades que os docentes podem desenvolver

com os estudantes, usando o correio eletrónico. Um ambiente de colaboração eficaz

deve incorporar estes dois tipos de comunicação.

A tutoria pode, também, ser utilizada para efetivar a interação pedagógica fora da

sala de aula, e é de grande importância na avaliação do sistema de ensino à distância. Os

tutores comunicam com os alunos por meio de encontros programados durante o

planeamento do curso. O contacto deve ser realizado com frequência, de forma rápida e

eficaz, de modo a poder-se alcançar eficiência a nível das orientações, bem como

resolver o problema de evasão no decorrer do processo.

A tutoria desempenha um papel de relevo na orientação, direção e

supervisionamento do ensino-aprendizagem. Ao estabelecer o contato com o aluno, o

tutor complementa a tarefa docente transmitida através do material didático, dos grupos

de discussão, listas, correio-electrónico, chats e de outros mecanismos de comunicação.

Assim, pode-se traçar um perfil completo do aluno, através do trabalho que ele

desenvolve, do seu interesse pelo curso e da aplicação do conhecimento.
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Gráfico nº15.2 – Comunicação professor – aluno (s) fora da sala de aula – Por países

Tabela 12 - Comunicação professor – aluno(s) fora da sala de aula - Valor médio e
Correlação de Pearson (r) entre variáveis estudadas (Portugal).

Média Idade Experiência
Marítima

Anos de
experiência

de mar

Anos de
docência

Qualificação
Académica

Comunicação por
correio eletrónico

3,56 -,164 ,387 -,093 ,197 ,092

Tutoria presencial de
alunos individuais

3,33 -,304 -,118 -,155 -,041 -,177

Tutoria presencial de
pequenos grupos

3,00 -,129 -,134 -,053 0,000 -,200

Comunicação via
internet (fóruns,
blogues, etc.)

2,33 -,271 ,088 -,431 ,155 ,000

Tutoria à distância de
alunos individuais

2,11 ,032 ,277 -,396 ,506* ,385

Tutoria à distância de
pequenos grupos de
alunos

1,61 -,220 ,441 -,468 ,077 ,157
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Comunicação via
videoconferência

1,22 ,101 ,500* -,362 ,417 ,094

**p < .01
*. p< .05

Pela análise da tabela 12 e no que respeita ao conjunto dos docentes portugueses

que participaram no estudo, há a referir que o uso de comunicação por correio

eletrónico (M= 3,56), é o recurso mais utilizado pelos docentes, seguindo-se a tutoria

presencial de alunos individuais (M=3,33) e a tutoria presencial de pequenos grupos

(M=3,00).

Os sujeitos recorrem pouco à comunicação via videoconferência (M=1,22) e à

tutoria à distância de pequenos grupos de alunos (M=1,61).

Ao nível dos valores p <.05, verifica-se correlação estatisticamente significativa

positiva entre a frequência do uso da tutoria à distância de alunos individuais (r=,506) e

o número de anos de docência, uma vez que o aumento do número de anos de docência

é acompanhado pelo maior uso da tutoria à distância de alunos individuais.

Com o aumento do número de anos de docência, o professor vai percebendo que

não é apenas na sala de aula que se legitima o trabalho. Cada vez mais se recorre à

tutoria, pois possibilita um contacto mais estreito entre aluno e professor, e este pode

orientar de um modo individualizado cada aluno e apoiá-lo a ultrapassar as suas

dúvidas, sem ser o contexto mais formal da sala de aula.

Tabela 13 - Comunicação professor – aluno(s) fora da sala de aula - Valor médio e
Correlação de Pearson (r) entre variáveis estudadas (Espanha).

Média Idade Experiência
Marítima

Anos de
experiência

de mar

Anos de
docência

Qualificação
Académica

Comunicação por
correio eletrónico

3,81 -,216 ,108 -,180 -,084 ,114

Tutoria presencial
de alunos
individuais

3,61 ,170 -,015 ,000 ,191 ,002

Tutoria presencial
de pequenos
grupos

2,89 ,012 -,138 ,020 ,041 -,087
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Tutoria à distância
de alunos
individuais

2,79 -,002 -,009 -,061 ,074 ,019

Comunicação via
internet (fóruns,
blogues, etc.)

2,54 -,090 ,018 ,051 -,197 -,027

Tutoria à distância
de pequenos grupos
de alunos

1,97 -,132 -,104 ,034 -,124 -,179

Comunicação via
videoconferência

1,23 -,132 -,157 ,076 ,041 -,021

**p < .01
*. p< .05

Pela análise da tabela 13 e no que respeita ao conjunto dos docentes espanhóis

que participaram no estudo, há a referir que o uso de comunicação por correio

eletrónico (M= 3,81) é o recurso mais utilizado pelos docentes, seguindo-se a tutoria

presencial de alunos individuais (M=3,61) e a tutoria presencial de pequenos grupos

(M=2,89).

Os sujeitos recorrem menos à comunicação via videoconferência (M=1,23) e à

tutoria a distância de pequenos grupos de alunos (M=1,97).

7.6 - OPORTUNIDADES DE FORMAÇÃO CONTÍNUA DOS PROFESSORES

7.6.1 – OFERTA FORMATIVA

Procurou-se saber se nas instituições onde os docentes lecionam existe oferta

formativa e em caso afirmativo, em que áreas.
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Gráfico nº16 – Oferta formativa - Geral

Relativamente à questão colocada, referente à oferta formativa da instituição

destinada a professores, 38% dos inquiridos responderam que não existe 19% referem

que existe formação nas áreas científicas da especialidade, tecnológicas da

especialidade, 25% referem existir formação para professores em áreas científicas e

tecnológicas de educação e 18% referem existir formação em ambas as áreas.

A eficácia do ensino e o sucesso na aprendizagem podem ser melhorados se os

docentes puderem usufruir de serviços de formação e de apoio pedagógico que lhes

possibilitem, por exemplo, conhecer melhor como pensam os estudantes, quais os

fatores que interferem na sua aprendizagem e como interferem com os seus resultados,

que metodologias e técnicas se adequam melhor às características dos estudantes,

individualmente e em grupo e à natureza das unidades curriculares.

A criação do espaço europeu do ensino superior, delimitado e operacionalizado

pelo processo de Bolonha, impôs a necessidade de pensar a formação dos docentes do

ensino superior de forma integrada e ajustada às necessidades dos contextos

A formação de professores não se deve limitar a uma simples melhoria das

competências técnicas de organização e de gestão do ato pedagógico, antes devendo

contribuir para a “ (…) construção do conhecimento pedagógico e das competências

formativas dos Professores/ Investigadores” (Ambrósio, 2001, p. 93).

Gonçalves, Soeiro e Silva (2009) salientam que a formação deve apoiar os

docentes a solucionar questões com que se confrontam ao longo da sua atividade

docente e no contacto com os estudantes. As autoras referem o contributo que a
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formação pode dar à adequação da gestão do ensino aos diferentes estilos de

aprendizagem e à dimensão do grupo de estudantes; à inovação dos métodos de ensino

em função dos objetivos; ao nível da planificação das aulas para o sucesso de todos; ao

recurso a técnicas motivacionais; na forma de lidar com a indisciplina ou plágio; no

ensino de estudantes com características especiais (com deficiências, internacionais,

trabalhadores em part-time e estudantes-trabalhadores…),; na conceção de provas e

critérios de avaliação, etc.. Para estas investigadoras estes, são apenas alguns aspetos

que evidenciam a complexidade e grau de profissionalidade requeridos para um bom

desempenho científico e pedagógico por parte do professor universitário.

De acordo com Leitinho (2008), a formação pedagógica do professor universitário

deve estimular a inovação, o sentido crítico, a criatividade e deve oferecer respostas

efetivas às exigências e problemáticas pedagógicas dos professores ao longo do seu

exercício profissional.

Não basta haja oferta de ações de formação destinadas aos docentes, sendo

fundamental que se desenvolvam formações adequadas e que esses docentes tomem

conhecimento das oportunidades de formação oferecidas.

Relativamente à oferta formativa, 61% dos docentes portugueses referem que não

tem existido oferta formativa para os professores; 17% referem que tem existido

formação nas áreas científicas da especialidade; 11% referem que tem existido

formação nas áreas científicas em educação; 11% referem que tem existido formação

em ambas as áreas.

Gráfico nº16.1 – Oferta Formativa - Portugal
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Analisando as respostas dadas pelos professores verifica-se existir uma

divergência de opiniões entre docentes da mesma escola. Esta divergência poderá ter

origem no facto de as ações de formação propostas pela instituição não agradarem do

mesmo modo a todos os docentes, ou no facto de alguns professores entenderem que

essas ações não correspondem às suas expectativas ou necessidades de formação e, por

isso, podem referir não ter existido oferta formativa. Também podemos pensar ser uma

questão relacionada com as diferentes idades dos respondentes, tendo havido ações

esporádicas em certos períodos, não abrangendo todos respondentes atualmente em

exercício.

É importante oferecer aos docentes formação capaz de lhes conferir, não apenas

novas competências e conhecimentos profissionais, mas também contribuir para a sua

maior profissionalidade e o desempenho de funções mais amplas nas escolas.

A formação deve possibilitar aos professores desenvolverem-se intelectual, social

e emocionalmente; questionarem as suas crenças e práticas educativas; inovarem;

experimentarem novos modos de trabalho pedagógico.

A formação oferecida não se deve cingir a uma simples transmissão de teorias

científicas que os professores enquanto técnicos aplicariam, mas, em nossa opinião,

deve envolver reflexão sobre as práticas. É necessário apoiar o docente a ser capaz de se

mostrar flexível, autónomo, criativo, versátil, ter plasticidade mental, de modo a poder

adaptar-se, quer às situações diferentes com que se vai deparando, quer aos alunos com

diferentes culturas e necessidades.

A formação de professores deve ser um espaço de transformação pessoal, onde a

reflexão e o questionamento sobre as práticas sejam meios que possibilitem o

desenvolvimento profissional. É fundamental apoiar o docente a desempenhar,

adequadamente a sua função e apoiar os seus alunos. Para se pode alcançar esses

objetivos é preciso que o docente se mantenha atualizado, seja empreendedor, para além

de ser um profissional competente na sua área, com visão das questões gerais da

sociedade, aberto ao novo e com poder de tomada de decisões rápidas e seguras. Acima

de tudo deve estar aberto à aprendizagem constante.

A formação deve contribuir para o desenvolvimento de um professor

verdadeiramente comprometido com o desempenho do seu papel docente, preocupado

com os seus alunos e com o facto de não serem apenas profissionais, competente, mas

também cidadãos atuantes e responsáveis.
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Relativamente à oferta formativa em Espanha, 69 % dos respondentes referem que

tem existido oferta formativa para os professores e 31 % referem que não tem existido

oferta formativa.

No caso da Universidade da Corunha, existe um centro de formação com a

designação“CUFIE – Centro Universitário de Formación e Innovación Educativa”

(http://www.udc.es/cufie/index1.htm) que pode explicar aos resultados obtidos.

Este centro de formação é essencial para a formação dos docentes ao nível

pedagógico, a orientação dos professores em questões pedagógicas e o apoio à inovação

educativa.

Gráfico nº16.2 – Oferta Formativa - Espanha

Gráfico nº16.3 – Oferta Formativa – Por País
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Face ao que foi referido pelos participantes neste estudo existe diferença, no que

se refere à perceção da formação oferecida, em Portugal e em Espanha.

De acordo com a maioria dos elementos respondentes em Espanha (69%), existe

oferta formativa para os professores; já em Portugal e de acordo com a maioria dos

elementos respondentes (61%), não tem existido oferta formativa para os professores.

7.6.2 - HÁBITOS DE FREQUÊNCIA DE PROGRAMAS DE FORMAÇÃO

EDUCACIONAL OU PEDAGÓGICOS

Procurou-se saber quais eram os hábitos formativos dos participantes neste

estudo.

Perguntou-se se frequentam ou não ações de formação e se frequentam qual a

duração em média dessa frequência.

Dos elementos respondentes 30% referem que nunca tiveram essa possibilidade;

46% referem ter frequentado programas de formação educacional ou pedagógica com

duração inferior a 1 mês; 13% frequentaram formação com duração de 1 a 6 meses; 9%

tiveram a possibilidade de frequência por um tempo de duração superior a 12 meses e

2% frequentaram com uma duração de 6 a 12 meses.

* É possível selecionar mais de uma caixa de verificação, pelo que as percentagens podem somar mais de 100%

Gráfico nº17 – Hábitos formativos - Geral



Parte II – Trabalho empírico

Página 254

Procuramos saber quais os hábitos formativos dos docentes portugueses da

ENIDH.

Gráfico nº17.1 – Hábitos formativos dos participantes portugueses

Dos elementos que responderam, 50% disseram não ter hábitos formativos; dos

restantes, a formação realizada foi mais frequentemente de curta duração, inferior a um

mês (28%); por outro lado, 17% referem que a formação recebida foi superior a 12

meses.

Entre os docentes espanhóis que responderam ao questionário 70% declararam ter

frequentado ações de formação, contra 30% que declararam não o ter feito.

Gráfico nº17.2 – Hábitos formativos dos participantes espanhóis

Em geral, o comportamento dos docentes espanhóis e portugueses é idêntico no

que respeita à frequência de programas de formação educacional ou pedagógica. No

entanto, revela-se maior no caso dos docentes espanhóis.

Quando se faz referência à competência pedagógica do professor, deve-se ressaltar a

sua formação profissional. Sucede que, nem sempre o professor parece mostrar-se recetivo
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à frequência de uma ação de formação. Tal facto não tem de estar relacionado, unicamente,

com a vontade ou disponibilidade do professor para frequentar uma ação de formação.

Para que o docente frequente um programa de formação é essencial que o mesmo

apresente uma temática e que vá ao encontro das suas reais necessidades e interesses.

Chevrolet e Gautun (1983, in Rodrigues e Esteves, 1993: 62) “(…) defendem a

ideia de que a compreensão das necessidades de formação deve ser precedida de uma

análise da experiência de vida profissional daqueles a quem a formação se dirige”.

De acordo com Rodrigues e Esteves (1993: 71) “As necessidades em geral, e em

particular as necessidades de formação, não são realidades objetivas, cuja existência

possa ser apreendida independentemente dos sujeitos que as percebem, para si ou para

outrem, e dos contextos que as geram ou viabilizam a sua consciencialização.”

Barbier e Lesne (1986, in Rodrigues e Esteves, 1993) dizem, por sua vez, que a

necessidade de formação está relacionada com o funcionamento das organizações, os

interesses sociais existentes numa dada situação de trabalho e com as expectativas dos

sujeitos.

Para Rodrigues e Esteves, (1993:71) “Parece legitimo que a formação do

professor o habilite a responder adequadamente às funções que a escola e o sistema

educativo esperam que ele desempenhe, da mesma maneira, compreende-se que o plano

de formação parta também da análise da situação de trabalho (condições materiais e

sociais do exercício), e seja negociado entre os diferentes interesses sociais presentes”.

Para as referidas autoras, a formação deve contribuir para mudanças de

comportamentos e atitudes e deve ter em atenção as aspirações, os desejos, as

preocupações do sujeito.

Qualquer que seja a ótica dos autores, os modelos a que se refiram o certo é que a

formação de professores é uma necessidade e Rodrigues e Esteves (1993:39) realçam a

necessidade de se melhorar a qualidade da formação, referindo que “(…) Melhorar a

qualidade e eficácia da formação dos docentes tornou-se um imperativo de todos os

sistemas educativos, desde há algumas décadas atrás”.

A qualidade que se deseja para a formação de professores terá de passar por uma

mudança de perspetiva relativamente aos professores em formação. Estes não devem ser

vistos como um corpo passivo que se limita a receber determinados conhecimentos

considerados necessários ao seu desempenho enquanto docentes, mas considerados

sujeitos ativos.
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Pelas respostas dadas pelos elementos inquiridos existem hábitos formativos, pelo

menos essa é a declaração de 50% dos participantes portugueses e de 70% dos

inquiridos espanhóis.

7.7 - ESTRATÉGIAS E MEIOS USADOS PARA A ATUALIZAÇÃO E

DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL

7.7.1 - ATUALIZAÇÃO EM RELAÇÃO ÀS MATÉRIAS QUE LECIONAM

Procuramos saber de que modo os docentes procedem para se atualizarem em

relação às matérias que lecionam: lêem artigos em revistas especializadas? Partilham

conhecimentos com outros colegas? Frequentam eventos científicos que abordam as

matérias que leciona? Acompanham a investigação nas matérias? Frequentam cursos

sobre as matérias? Participam em investigações sobre as matérias?

* É possível selecionar mais de uma caixa de verificação, pelo que as percentagens podem somar mais de 100%

Gráfico nº18 – Atualização em relação às matérias que lecionam - Geral
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Tabela 14 - Atualização em relação às matérias que lecionam - Percentagem e
Correlação de Pearson (r)  entre variáveis estudadas (Geral).

% Idade Experiência
Marítima

Anos de
experiência

de mar

Anos
docência

Qualificação
académica

Leio artigos em
revistas
especializadas

,94 -,153 ,022 -,072 -,010 ,069

Partilho
conhecimentos com
outros colegas

,68 ,059 -,018 ,003 ,081 -,159

Frequento eventos
científicos que
abordam as matérias
que leciono

,58 -,008 ,207 -,134 -,093 ,191

Acompanho
investigação nas
matérias

,51 ,057 -,093 ,129 ,145 ,274**

Frequento cursos
sobre as matérias

,27 -,053 ,196 -,181 ,085 ,222*

Participo em
investigação sobre as
matérias

,19 ,088 -,071 ,000 ,094 ,099

**p < .01
*. p< .05

Pela análise da tabela 14 e no que respeita ao conjunto dos docentes que

participaram no estudo, há a referir que uma maior percentagem de inquiridos diz que

para se manterem atualizados em relação às matérias que lecionam recorrem à leitura de

artigos em revistas especializadas (M=0,94), seguindo-se, a partilha conhecimento com

outros colegas (68%).

As formas menos escolhidas pelos sujeitos inquiridos para se manterem

atualizados, são a frequência de cursos sobre as matérias (27%) e a participação em

investigações sobre a matéria (19%), pois são as que apresentam o valor médio mais

baixo.

Verifica-se que ao nível de p <0,01 existe correlação estatisticamente

significativa e positiva entre a variável “acompanhar as investigações nas matérias”
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(r=,274) e a variável “qualificação académica” uma vez que o aumento dos níveis de

qualificação académica dos sujeitos, está associado ao aumento do índice de

acompanhamento das investigações nas matérias.

A investigação no ensino superior é importante, pois além de produzir

conhecimento, possibilita responder a perguntas, resolver dúvidas, também é uma

ferramenta importante para a inovação.

Já ao nível p <0,05 verifica-se também correlação estatisticamente significativa e

positiva entre a variável qualificação académica e “frequentar cursos sobre matérias”

(r=,222), uma vez que o aumento dos níveis de qualificação académica dos sujeitos, está

associado ao aumento do índice de frequência dos cursos sobre matérias.

* É possível selecionar mais de uma caixa de verificação, pelo que as percentagens podem somar mais de 100%

Gráfico nº18.1 – Atualização em relação às matérias que lecionam – Por País
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Tabela 15 - Atualização em relação às matérias que lecionam - Percentagem e
Correlação de Pearson (r)  entre variáveis estudadas (Portugal).

% Idade Experiência
Marítima

Anos de
experiência

de mar

Anos
docência

Qualificação
académica

Leio artigos em
revistas especializadas

,94 -,193 ,171 -,260 -,150 ,225

Partilho
conhecimentos com
outros colegas

,78 ,396 ,094 ,324 ,116 -,354

Frequento eventos
científicos que abordam
as matérias que leciono

,50 0,00 0,00 -,326 0,00 -,044

Acompanho
investigação nas
matérias

,50 ,228 0,000 ,419 ,124 ,221

Frequento cursos sobre
as matérias

,11 ,282 ,500* -,510* ,219 ,515*

Participo em
investigação sobre as
matérias

,11 ,101 ,125 ,082 ,219 -,047

**p < .01
*. p< .05

Pela análise da tabela 15 e no que respeita ao conjunto de docentes portugueses

que participaram no estudo, verificamos que para se manterem atualizados em relação

às matérias que lecionam optam preferencialmente pela leitura de artigos em revistas

especializadas (94%), seguindo-se a partilha de conhecimento com outros colegas

(78%).

Os sujeitos inquiridos recorrem pouco à frequência de cursos sobre as matérias

(11%) e à participação em investigações sobre a matéria (11%).

De acordo com os resultados obtidos todas as associações entre as variáveis

sociodemográficas e as modalidades para atualização nas matérias ensinadas, situam-se

no nível fraco (0<r<0.2 ou -0.2<r<0), ou médio (0.3<r<0.6 ou -0.6<r<-0.3).

Os valores p a elas associadas foram p >.05, o que evidencia a não relação

entre as variáveis, exceto na correlação entre as variáveis “experiência marítima” e

“qualificação académica” e a variável frequência de cursos sobre a matéria (p<.05), que
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apresentam relação positiva e estatisticamente significativa. Desta forma, a maior

experiência marítima e o aumento dos níveis de qualificação académica estão

associados ao maior interesse pela frequência de cursos sobre as matérias.

Essa frequência de cursos sobre as matérias, pode significar a vontade de

atualização no que se refere às matérias e a possibilidade de novas aquisições de

competências e o diálogo com colegas com outras experiências e saberes.

De registar ainda a correlação estatisticamente significativa e negativa ao nível

dos anos de experiência de mar, com a variável frequência de cursos sobre as matérias.

Pensamos que esta correlação se poderá dever ao facto de a experiência no mar

possibilitar vivências reais diversas e conhecimentos práticos que, no entender dos

inquiridos, vão para além do que podem adquirir em cursos de formação.

Tabela 16 - Atualização em relação às matérias que lecionam - Percentagem e
Correlação de Pearson (r)  entre variáveis estudadas (Espanha).

% I
dade

Experi
ência

marítima

Anos
de

experiência
de mar

An
os

docência

Qualifi
cação

académica

Leio artigos
em revistas
especializadas

,
94

-
,139

-,004 -,025 ,00
0

,014

Partilho
conhecimentos com
outros colegas

,
66

-
,021

,058 -,073 ,05
3

-,095

Frequento
eventos científicos
que abordam as
matérias que leciono

,
60

-
,032

,122 -,082 -
,129

,277*

Acompanho
investigação nas
matérias

,
51

,
029

-,116 ,056 ,07
6

,297*

Frequento
cursos sobre as
matérias

,
31

-
,127

,119 -,123 -
,027

,153
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Participo em
investigação sobre as
matérias

,
21

,
103

-,052 -,012 ,07
7

,138

**p < .01
*. p< .05

Pela análise da tabela 15 e no que respeita ao conjunto de docentes espanhóis

que participaram no estudo, verificamos que para se manterem atualizados em relação

às matérias que lecionam optam preferencialmente pela leitura de artigos em revistas

especializadas (94%), seguindo-se a partilha de conhecimento com outros colegas

(66%).

Os sujeitos inquiridos recorrem pouco à frequência de cursos sobre as matérias

(31%) e à participação em investigações sobre a matéria (21%).

Os resultados obtidos em todas as associações entre as variáveis

sociodemográficas e as competências de ordem pedagógica, situam-se no nível fraco

(0<r<0.2 ou -0.2<r<0), ou médio (0.3<r<0.6 ou -0.6<r<-0.3).

Os valores p a elas associadas foram p >.05, o que evidencia a não relação entre as

variáveis, exceto na correlação entre a variável qualificação académica, e as variáveis

“frequência de eventos científicos que abordam as matérias que lecionam” e

acompanhamento da investigação nas matérias (p<.05), que apresentam relação positiva

e estatisticamente significativa.  Assim, o aumento do índice de qualificação académica

é acompanhado pelo aumento do interesse em frequentar eventos científicos que

abordam as matérias que lecionam e o interesse em acompanhar investigações nas

matérias.

Comparando os resultados anteriores, é visível que tanto os espanhóis como os

portugueses recorrem, maioritariamente, à leitura de artigos em revistas especializadas e

à partilha de conhecimento com os colegas, como forma de se manterem atualizados

relativamente às matérias que lecionam.
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7.7.2 - DESENVOLVIMENTO DE CONHECIMENTOS E COMPETÊNCIAS

PEDAGÓGICAS

Arends (1999: 9) refere que “(…)  os professores não se apresentarão na escola

sabendo tudo o que precisam de saber, mas sabendo como descobrir o que necessitam

de aprender, como auxiliar os outros a tornar este conhecimento significativo”.

O professor é, assim, um agente ativo e alguém responsável pelo desenvolvimento

do seu trabalho.

Fernandez entende que (1999:604) “ (…) o professor é a pessoa que exerce a

profissão docente, sistematicamente e que tem como princípios a organização, a

sistematização e o desenvolvimento do processo de ensino.”

Este profissional para desempenhar a sua função e apoiar os seus alunos deve

manter-se atualizado, ser empreendedor, para além de ser um profissional competente

na sua área, com visão das questões gerais da sociedade, aberto ao novo e com poder de

tomada de decisões rápidas e seguras.

As questões pedagógicas foram longamente ignoradas ou secundarizadas e só

recentemente começaram a ganhar relevância, tendo contribuído para isso também o

processo de Bolonha.

Procuramos saber como os elementos inquiridos procediam à sua atualização nas

questões pedagógicas. Questionamos se têm essa oportunidade, ou não, e, em caso

afirmativo, como procedem: partilha conhecimentos com outros colegas? ler artigos em

revistas especializadas? acompanhar a investigação de problemas relevantes? frequentar

cursos sobre questões pedagógicas; participar em investigações sobre problemas

pedagógicos?
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* É possível selecionar mais de uma caixa de verificação, pelo que as percentagens podem somar mais de 100%

Gráfico nº19 – Atualização nas questões pedagógica - Geral

Tabela 17 - Atualização nas questões pedagógica - Percentagem e Correlação de
Pearson (r) entre variáveis estudadas (Geral).

% Experiência
Marítima

Anos de
experiência

de mar

Anos
docência

Qualificação
académica

Idade

Partilho
conhecimentos com
outros colegas

,60 ,109 ,019 -,083 -,118 -,225*
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Frequento cursos
sobre questões
pedagógicas

,49 -,036 ,199 -,242* ,127 ,146

Leio artigo em
revistas
especializadas

,34 ,018 -,065 ,150 -,038 -,103

Frequento eventos
científicos que
abordam questões
pedagógicas

,26 ,053 ,092 -,084 ,076 ,072

Acompanho a
investigação de
problemas relevantes

,23 -,021 -,113 -,021 ,097 ,154

Não tenho
oportunidade de me
atualizar

,16 ,095 -,098 ,204 ,034 ,165

Participo em
investigações sobre
problemas
pedagógicos

,14 -,097 -,067 -,021 ,040 ,093

**p < .01
*. p< .05

Pela análise da tabela e no que respeita à totalidade dos docentes que participaram

no estudo, há a referir que a variável “partilha de conhecimentos com outros colegas”

(60%), é aquela que os sujeitos mais recorrem para se manterem atualizados em relação

às questões pedagógicas, seguindo-se a variável “frequência de cursos sobre questões

pedagógicas” (49%).

As variáveis a que os sujeitos menos recorrem para se manterem atualizados,”

participar em investigações sobre problemas pedagógicos” (14%) e “acompanhar a

investigação de problemas” (23%). Houve um certo número de respondentes que

declararam que não teve oportunidade de se atualizar (16%).

Verifica-se que ao nível de p <0,05 existe correlação estatisticamente significativa

e negativa entre a idade e a partilha de conhecimentos com outros colegas (r=-,225),

uma vez que com o aumento da idade dos sujeitos, existe menor partilha de

conhecimentos com outros colegas, como forma de se manterem atualizados em relação

a questões pedagógicas.
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* É possível selecionar mais de uma caixa de verificação, pelo que as percentagens podem somar mais de 100%

Gráfico nº19.1 – Atualização nas questões pedagógicas – Por países

Dos participantes portugueses 28% refere que não têm oportunidade de se

atualizar; 58% partilha conhecimentos com outros colegas; 44% lê artigos em revistas

especializadas; 28% acompanham a investigação de problemas relevantes; 22% referem

que frequentam cursos sobre questões pedagógicas;11% participam em investigações

sobre problemas pedagógicos 6% frequentam eventos científicos que abordam questões

pedagógicas.

Constata-se que a maioria prefere partilhar conhecimentos com outros colegas.

Através do diálogo com outros colegas, da troca de ideias, de experiências, pode-

se adquirir novos conhecimentos, aprofundar os conhecimentos que já se possui, colocar

dúvidas e esclarecê-las.
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Tabela 18 - Atualização nas questões pedagógicas - Percentagem e Correlação de
Pearson (r)  entre variáveis estudadas (Portugal).

% Experiência
Marítima

Anos de
experiência

de mar

Anos
docência

Qualificação
académica

Idade

Partilho
conhecimentos com
outros colegas

,56 -,316 ,167 -,055 -,592** ,089

Leio artigo em
revistas especializadas

,44 ,079 ,021 ,305 -,207 ,140

Não tenho oportunidade
de me atualizar

,28 ,088 -,064 -,031 ,608** -,014

Acompanho a
investigação de
problemas relevantes

,28 ,088 -,064 ,385 ,115 ,240

Frequento cursos sobre
questões pedagógicas

,22 ,189 -,212 ,033 ,035 -,122

Participo em
investigações sobre
problemas pedagógicos

,11 ,125 -,066 ,417 ,094 ,282

Frequento eventos
científicos que abordam
questões pedagógicas

,06 -,171 -,147 -,120 -,225 -,304

**p < .01
*. p< .05

Pela análise da tabela 18 e no que respeita aos docentes portugueses que

participaram no estudo, há a referir que a variável, partilha de conhecimentos com

outros colegas (56%), é a variável a que os sujeitos mais recorrem para se manterem

atualizados sobre as questões pedagógicas, seguindo-se a variável, leitura de artigos em

revistas especializadas (44%).

As modalidades a que os sujeitos menos recorrem para se manter atualizados, são

a frequência de eventos científicos que abordam questões pedagógicas (6%), e a

participação em investigações sobre problemas pedagógicos (11%), pois são as que

apresentam o valor médio mais baixo.
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Os resultados obtidos com o estudo das associações entre as variáveis

sociodemográficas e as modalidades de atualização pedagógica, situam-se no nível

fraco (0<r<0.2 ou -0.2<r<0), ou médio (0.3<r<0.6 ou -0.6<r<-0.3).

Os valores p a elas associadas foram p >.05, o que evidencia a não relação entre as

variáveis, exceto na correlação entre a variável “anos de experiência de mar” e a

variável “não tenho oportunidade de me atualizar” (p<.05), que apresentam relação

positiva e estatisticamente significativa. Assim, o aumento de anos de experiência de

mar corresponde a um desinteresse maior dos docentes na atualização em questões

pedagógicas.

Provavelmente, o docente entende que os anos de experiência de mar, as situações

e vivências que essa experiência proporciona são mais importantes e adequadas a sua

docência do que uma atualização nas questões pedagógicas.

Dos respondentes de em Espanha, 61% partilham conhecimentos com outros

colegas; 56% referem que frequentam cursos sobre questões pedagógicas; 31% lêem

artigos em revistas especializadas; 31% frequentam eventos científicos que abordam

questões pedagógicas; 21% acompanham a investigação de problemas relevantes;14%

participam em investigações sobre problemas pedagógicos. Apenas 13% referem que

não têm oportunidade de se atualizar.

Tabela 19 - Atualização nas questões pedagógicas - Percentagem e Correlação de
Pearson (r)  entre variáveis estudadas (Espanha).

% Experiência
Marítima

Anos de
experiência

de mar

Anos
docência

Qualificação
académica

Idade

Partilho
conhecimentos com
outros colegas

,61 ,038 -,146 -,039 -,096 ,092

Frequento cursos
sobre questões
pedagógicas

,56 ,170 -,250* ,089 ,172 -,054

Leio artigo em revistas
especializadas

,31 -,096 ,183 ,054 -,056 ,015

Frequento eventos
científicos que abordam
questões pedagógicas

,31 ,119 -,072 ,027 ,118 ,071
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Acompanho a
investigação de
problemas relevantes

,21 -,215 -,012 -,077 ,177 -,057

Participo em
investigações sobre
problemas pedagógicos

,14 -,136 -,010 0,000 ,092 -,183

Não tenho oportunidade
de me atualizar

,13 -,118 ,294* -,094 -,034 ,139

**p < .01
*. p< .05

Os resultados obtidos em todas as associações entre as variáveis

sociodemográficas e as competências de ordem pedagógica, situam-se no nível fraco

(0<r<0.2 ou -0.2<r<0), ou médio (0.3<r<0.6 ou -0.6<r<-0.3). Os valores p a elas

associadas foram p >.05, o que evidencia a não relação entre variáveis, exceto ao nível

da correlação negativa entre a variável anos de experiência de mar e a variável

oportunidade de os docentes se atualizarem (p<.05). Assim, o aumento da experiência

de mar é acompanhada pelo menor interesse quanto à frequentar cursos sobre questões

pedagógicas, ou à declaração de não terem oportunidade de se atualizarem.

Tanto os respondentes espanhóis como os portugueses, atribuem maior relevância

à partilha de conhecimentos com outros colegas.

Uma outra questão importante a ter em conta é o facto de os sujeitos portugueses

referirem mais frequentemente não terem oportunidades para se atualizarem em

questões pedagógicas.

7.8 - MOTIVAÇÕES E INTERESSE RELATIVOS À FORMAÇÃO CONTÍNUA

7.8.1 MOTIVAÇÕES PARA A FORMAÇÃO CONTÍNUA

Questionamos os elementos da amostra sobre a motivação para participarem em

ações sobre as questões pedagógicas.
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* É possível selecionar mais de uma caixa de verificação, pelo que as percentagens podem somar mais de 100%

Gráfico nº20 – Motivações para a participação em ações sobre as questões pedagógicas - Geral

Tabela 20 - Motivações para a participação em ações sobre as questões pedagógicas -

Percentagem e Correlação de Pearson (r) entre variáveis estudadas (Geral).

% Idade Experiência
Marítima

Anos de
experiência

de mar

Anos
docência

Qualificação
académica

Promover o meu
desenvolvimento
profissional

,57 -,306** ,111 -,178 -,292** -,015

Atualizar
conhecimentos

,57 ,151 ,004 ,069 ,088 -,015

Aprofundar questões
práticas ligadas à
minha atividade

,55 -,073 -,024 -,002 ,069 -,002
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pedagógica

Refletir sobre as
minhas práticas
profissionais

,40 ,156 ,144 ,006 -,010 -,013

Partilhar experiência
pedagógicas

,35 ,213* -,022 -,021 ,345** ,111

Desenvolver projetos
interdisciplinares

,16 ,125 ,048 -,028 ,092 ,133

Progredir na carreira ,11 -,048 -,032 ,045 -,019 ,194

**p < .01
*. p< .05

Pela análise da tabela e no que respeita à totalidade dos docentes que participaram

no estudo, há a referir que as variáveis “promover o desenvolvimento profissional”

(57%) e “atualizar conhecimentos” (57%) são as motivações mais evidentes no universo

em estudo.

Aquelas que menos motiva os docentes são “desenvolver projetos

interdisciplinares” (16%) e “progredir na carreira” (11%), pois são as que apresentam o

valor médio mais baixo.

De acordo com os resultados obtidos todas as associações entre as variáveis

sociodemográficas e a motivação para participação em ações sobre questões

pedagógicas se situam no nível fraco (0<r<0.2 ou -0.2<r<0) ou médio (0.3<r<0.6 ou -

0.6<r<-0.3).

Verifica-se que ao nível de p <0,01 existe correlação estatisticamente significativa

e negativa entre a variável idade e “promoção do desenvolvimento profissional” (r=,-

306) e entre os anos de docência e a promoção do desenvolvimento profissional (r= -

,292). O aumento dos níveis de idade e anos de docência é acompanhado de menor

motivação em relação à promoção do desenvolvimento profissional e em relação à

participação em ações sobre questões pedagógicas. Ainda de registar que existe

correlação positiva ao nível p <0,01, entre os anos de docência e a partilha de

experiência pedagógicas (r=,345). Assim, o aumento dos anos de docência é

acompanhado pelo aumento de partilha de experiências pedagógicas.

Ao nível p <0,05 verifica-se correlação estatisticamente significativa e positiva,

entre a variável “partilhar experiências pedagógicas” e a idade (r= ,213), uma vez que
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aumentando a idade dos docentes aumenta a frequência da partilha de experiências

pedagógicas.

A experiência que se adquire ao longo dos anos com o trabalho que se desenvolve,

com as dificuldades que vão sendo ultrapassadas deve ser partilhada, de modo que todos

possam evoluir, não apenas com a sua própria experiência, mas também com a

experiência dos outros.

* É possível selecionar mais de uma caixa de verificação, pelo que as percentagens podem somar mais de 100%

Gráfico nº20.1 – Motivações para a participação em ações sobre as questões pedagógicas – Por

países

Dos inquiridos portugueses que participam em ações sobre questões pedagógicas,

44% salientam a necessidade sentida de aprofundar questões práticas ligadas à sua

atividade pedagógica; 39% foram motivados pelo interesse em atualizar conhecimentos;

33%, para promover o seu desenvolvimento profissional; 33% salientam que

participaram para poderem refletir sobre as suas práticas profissionais; 22% para

poderem partilhar experiências pedagógicas; 22% em progredir na carreira e apenas 6%

referem o desenvolvimento de projetos interdisciplinares.
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Tabela 21 - Motivações para a participação em ações sobre as questões pedagógicas -
Percentagem e Correlação de Pearson (r)  entre variáveis estudadas (Portugal).

% Idade Experiência
Marítima

Anos de
experiência

de mar

Anos
docência

Qualificação
académica

Aprofundar questões
práticas ligadas à
minha atividade
pedagógica

,44 ,140 -,158 ,115 ,430 -,296

Atualizar
conhecimentos

,39 -,182 ,161 ,186 ,113 -,015

Promover o meu
desenvolvimento
profissional

,33 -,282 ,000 -,132 -,219 -,187

Refletir sobre as
minhas práticas
profissionais

,33 ,322 -,250 ,165 ,175 -,281

Partilhar experiência
pedagógicas

,22 ,015 -,094 -,100 ,331 -,177

Progredir na carreira ,22 ,015 -,094 -,324 -,116 ,142

Desenvolver projetos
interdisciplinares

,06 ,193 ,343 -,350 ,421 ,353

**p < .01
*. p< .05

Pela análise da tabela e no que respeita aos docentes portugueses que participaram

no estudo, há a referir que a motivação “aprofundar questões práticas ligadas à minha

atividade pedagógica” (44%) é a mais evidente no universo em estudo, seguindo-se a

motivação para atualizar conhecimentos (39%) e a motivação para promover o seu

desenvolvimento profissional (33%). As variáveis que menos motivam os docentes, são

o partilhar experiências pedagógicas (22%), o progredir na carreira (22%), pois são as

que apresentam o valor médio mais baixo.

De acordo com os resultados obtidos, todas as associações entre as variáveis

sociodemográficas e as competências de ordem pedagógica situam-se no nível fraco

(0<r<0.2 ou -0.2<r<0), ou médio (0.3<r<0.6 ou -0.6<r<-0.3).

Os valores p a elas associadas foram p >.05, o que evidencia a não relação entre as

variáveis.
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Em Espanha, dos inquiridos que participam em ações sobre questões pedagógicas,

63% referem querer promover o seu desenvolvimento profissional; 61% foram

motivados pelo interesse em atualizar conhecimentos; 57% salientam a necessidade

sentida de aprofundar questões práticas ligadas à sua atividade pedagógica; 41%

salientam que participaram para poderem refletir sobre as suas práticas profissionais;

39% para poderem partilhar experiências pedagógicas; 19% referem o desenvolvimento

de projetos interdisciplinares e apenas 9% quanto a progredir na carreira.

Tabela 22 - Motivações para a participação em ações sobre as questões pedagógicas -
Valor médio, e Correlação de Pearson (r)  entre variáveis estudadas (Espanha).

Média Idade Experiência
Marítima

Anos de
experiência

de mar

Anos
docência

Qualificação
académica

Promover o meu
desenvolvimento
profissional

,63 -,326** ,160 -,187 -,392** ,027

Atualizar
conhecimentos

,61 ,200 ,038 ,048 ,143 -,030

Aprofundar
questões práticas
ligadas à minha
atividade
pedagógica

,57 -,118 ,019 -,027 ,000 ,098

Refletir sobre as
minhas práticas
profissionais

,41 ,129 ,200 -,029 ,064 ,075

Partilhar experiência
pedagógicas

,39 ,232 -,038 ,001 ,221 ,196

Desenvolver
projetos
interdisciplinares

,19 ,101 -,013 ,025 ,016 ,087

Progredir na carreira ,09 -,062 -,173 ,178 -,045 ,242*

**p < .01
*. p< .05

Pela análise da tabela e no que respeita aos docentes espanhóis que participaram

no estudo, há a referir que a variável “promover o meu desenvolvimento profissional”
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(63%) é a mais evidente no universo em estudo, seguindo-se a variável “ atualizar

conhecimentos” (61%) e a variável “aprofundar questões práticas ligadas à minha

atividade pedagógica” (57%). As variáveis que menos motivam os docentes, são

“desenvolver projetos interdisciplinares” (19%) e “progredir na carreira” (9%), pois são

as que apresentam o valor médio mais baixo.

De acordo com os resultados obtidos todas as associações entre as variáveis

sociodemográficas e as competências de ordem pedagógica, situam-se no nível fraco

(0<r<0.2 ou -0.2<r<0), ou médio (0.3<r<0.6 ou -0.6<r<-0.3). Os valores p a elas

associadas foram p >.05, o que evidencia a não relação entre as variáveis, à exceção da

relação entre as variáveis idade e anos de experiência, com a variável “promover o meu

desenvolvimento” (p <.05), pois estas apresentam correlação negativa e estatisticamente

significativa: aumentando a idade e os anos de docência, os níveis de interesse em

promover o seu desenvolvimento diminuem. De registar que ao aumento dos níveis de

qualificação académica está associado o aumento do interesse em progredir na carreira.

Os respondentes espanhóis atribuem maior importância à motivação para

promoverem o seu desenvolvimento profissional e para aprofundarem questões práticas

ligadas á sua atividade pedagógica, enquanto os portugueses atribuem maior

importância ao facto de aprofundarem questões práticas ligadas à sua atividade

pedagógicas e atualizarem conhecimentos.

7.8.2 - INTERESSE E NECESSIDADES DE FORMAÇÃO

Questionou-se os elementos participantes no estudo sobre o seu grau de interesse

em desenvolver formação em relação a um conjunto de temáticas diversas. O quadro

seguinte apresenta essas temáticas e a média que cada uma teve numa escala de 1

(nenhum interesse) a 5 (muito interesse).
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Gráfico nº21 – Grau de interesse em desenvolver a formação em relação a diversas temáticas -

Geral

Tabela 23 - Grau de interesse em desenvolver a formação sobre diversas temáticas -

Valor médio e Correlação de Pearson (r)  entre variáveis estudadas (Geral).

Média Idade Experiência
marítima

Anos de
experiência

de mar

Anos
docência

Qualificação
académica

Estratégias para motivar os
alunos

4,24 ,010 ,000 ,036 ,074 -,167

Avaliação de competências
dos alunos

4,06 ,017 -,169 ,136 ,157 -,162

Comunicação na sala de
aula

3,93 -,032 -,123 ,152 -,028 -,229*
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Aprendizagem baseada na
resolução de problemas

3,80 ,043 -,044 ,051 ,162 -,069

Modelos de avaliação das
aprendizagens

3,77 -,097 -,036 -,093 -,033 -,084

Identificação de resultados
de aprendizagem (learning
outcomes)

3,72 -,097 -,058 -,008 ,066 -,101

Gestão do tempo para a
docência

3,69 ,013 -,066 ,032 ,111 -,075

Desenvolvimento de
competências de
comunicação

3,67 ,154 -,084 ,066 ,152 -,181

Construção de instrumentos
de avaliação diversificados

3,65 -,005 -,163 ,124 ,014 -,096

Integração das TIC em
contexto pedagógico

3,65 ,109 -,092 ,091 ,063 -,196

Planificação da aula 3,63 ,070 -,147 ,173 ,098 -,116

Relação teoria – prática em
pedagogia

3,61 ,045 -,142 ,120 ,199 -,167

Trabalho em equipa 3,61 ,254* -,052 ,128 ,218* -,118

Formulação de objetivos de
aprendizagem

3,59 ,025 -,065 ,032 ,224* -,073

Integração interdisciplinar 3,57 -,052 -,100 ,050 ,071 -,062

Modelos e estilos de ensino
dos professores do ensino
superior

3,45 -,056 -,038 -,008 ,046 -,257*

Supervisão/Orientação de
teses

3,41 ,187 -,080 ,124 ,158 ,070

**p < .01
*. p< .05

Pela análise da tabela e no que respeita à totalidade dos docentes que participaram

no estudo, há a referir que as estratégias para motivar os alunos (M=4,24), a avaliação

de competências dos alunos (M=4,06) e a comunicação na sala de aula (M=3,93) foram

as temáticas que despertaram mais interessa no universo em estudo. As temáticas que
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menos interesse despertam nos docentes foram os modelos e estilos de ensino dos

professores do ensino superior (M=3,45) e a supervisão/orientação de teses (M=3,41),

pois são as que apresentam o valor médio mais baixo.

Contudo, nenhuma temática obteve uma média de respostas inferior a 3, o que

significa haver interesse por todas temáticas apresentadas ou forte ou médio. Isto pode

ser importante para ajudar a conceber futuros programas de formação.

De acordo com os resultados obtidos todas as associações entre as variáveis

sociodemográficas e o grau de interesse em desenvolver a formação sobre diversas temáticas,

situam-se no nível fraco (0<r<0.2 ou -0.2<r<0), ou médio (0.3<r<0.6 ou -0.6<r<-0.3).

Ao nível p <0,05 verifica-se correlação estatisticamente significativa e positiva,

entre a variável idade e o interesse pelo trabalho em equipa (r=,254), e entre os anos de

docência e o interesse pelo trabalho em equipa (r=,218) e pela formulação de objetivos

de aprendizagem (r=,224), uma vez que aumentando a idade dos docentes, aumenta o

nível de interesse pelo trabalho em equipa, e o aumento dos anos de docência está

associado ao aumento do interesse pelo trabalho de equipa e pela formulação de

objetivos de aprendizagem.

No que respeita à qualificação académica, verifica-se que aumento dos níveis de

qualificação académica está associado à diminuição do interesse pela comunicação na

sala de aula (r= -,229) e pelos modelos e estilos de ensino dos professores do ensino superior

(r= -,257).

Com o aumento dos níveis de qualificação académica parece existir maior

interesse em estabelecer a comunicação fora da sala de aula com recurso à Web. Poderá

colocar-se, talvez, a hipótese de que a obtenção de níveis de qualificação mais elevadas

aumenta a disponibilidade para aderir a inovações no plano pedagógico, neste caso

matérias ligadas no uso de novos dispositivos tecnológicos de comunicação com / entre

os alunos.
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Gráfico nº21.1 – Grau de interesse em desenvolver a formação em diversas temáticas – Por País

Tabela 24 - Grau de interesse em desenvolver a formação em diversas temáticas - Valor
médio e Correlação de Pearson (r)  entre variáveis estudadas (Portugal).

Média Idade Experiência
Marítima

Anos de
experiência

de mar

Anos
docência

Qualificação
académica

Estratégias para
motivar os alunos

4,17 -,274 -,154 ,173 ,054 -,260

Avaliação de
competências dos
alunos

3,83 -,091 -,283 ,289 ,174 -,556*

Comunicação na sala
de aula

3,83 -,445 -,442 ,313 -,271 -,559*
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Identificação de
resultados de
aprendizagem (learning
outcomes)

3,78 -,357 -,443 ,329 ,049 -,468

Planificação da aula 3,78 -,164 -,181 ,167 -,013 -,258

Integração das TIC em
contexto pedagógico

3,72 ,162 ,072 ,068 ,522* -,128

Gestão do tempo para a
docência

3,67 ,120 -,213 ,435 ,262 -,200

Modelos de avaliação
das aprendizagens

3,61 -,087 -,083 ,199 ,203 -,317

Relação teoria – prática
em pedagogia

3,61 ,093 ,041 ,199 ,333 -,224

Trabalho em equipa 3,61 ,291 -,221 ,264 ,286 -,339

Formulação de
objetivos de
aprendizagem

3,61 -,125 -,177 ,212 ,173 -,311

Integração
interdisciplinar

3,61 ,125 -,068 ,123 ,273 -,336

Aprendizagem baseada
na resolução de
problemas

3,56 -,065 -,037 ,078 ,265 -,152

Desenvolvimento de
competências de
comunicação

3,56 -,021 -,066 -,095 ,058 -,123

Construção de
instrumentos de
avaliação diversificados

3,56 -,289 -,047 -,068 ,116 -,354

Modelos e estilos de
ensino dos professores
do ensino superior

3,33 -,442 ,000 -,129 -,034 -,147

Supervisão/Orientação
de teses

3,00 ,530* -,183 ,325 ,432 ,103

**p < .01
*. p< .05
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Pela análise da tabela 24 respeitante aos docentes portugueses que participaram no

estudo, há a referir que a temática “estratégias para motivar os alunos” (M=4,17), é

aquela a que os sujeitos atribuem maior interesse para a sua formação, seguindo-se a

“avaliação de competências dos alunos” (M=3,83) e a “comunicação na sala de aula”

(M=3,83).

As temáticas que os sujeitos consideram menos interessantes são a “supervisão /

orientação de teses” (M=3,00).

De acordo com os resultados obtidos todas as associações entre as variáveis

sociodemográficas e as temáticas para a formação situam-se no nível fraco (0<r<0.2 ou

-0.2<r<0), ou médio (0.3<r<0.6 ou -0.6<r<-0.3).

Os valores p a elas associadas foram p >.05, o que evidencia a não relação entre as

variáveis, exceto na correlação entre a variável idade e supervisão/orientação de teses

(p<.05), que apresentam relação positiva e estatisticamente significativa, desta forma,

quando a idade dos sujeitos aumenta, verifica-se um aumento do interesse pela

problemática da supervisão / orientação de teses.

Isto pode estar relacionado com o facto de a orientação caber frequentemente a

professores mais velhos e experientes.

Outra correlação significativa é entre anos de docência e o interesse pela

integração das TIC em contexto pedagógico.

Verifica-se que com o aumento da qualificação académica e também com a maior

antiguidade na profissão há um maior interesse por explorara as vantagens, benefícios e

facilidades proporcionados pelas tecnologias em termos de processo de ensino e

aprendizagem. Isto poderá contrariar algumas opiniões de que os mais novos são

sempre os mais audazes em relação às TIC e às suas utilizações no ensino.

Tabela 25 - Grau de interesse em desenvolver a formação em diversas temáticas - Valor
médio e Correlação de Pearson (r)  entre variáveis estudadas (Espanha).

Média Idade Experiência
Marítima

Anos de
experiência

de mar

Anos
docência

Qualificação
académica

Estratégias para
motivar os alunos

4,26 ,072 ,059 ,009 ,151 -,147
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Avaliação de
competências dos
alunos

4,11 ,015 -,122 ,103 ,268* -,028

Aprendizagem
baseada na resolução
de problemas

3,96 ,070 -,044 ,109 ,177 -,102

Comunicação na sala
de aula

3,86 ,050 -,019 ,050 ,174 -,048

Modelos de avaliação
das aprendizagens

3,81 -,117 ,043 -,169 -,063 -,002

Identificação de
resultados de
aprendizagem
(learning outcomes)

3,70 -,055 ,075 -,099 ,034 ,040

Gestão do tempo para
a docência

3,70 -,012 ,036 -,079 ,019 -,027

Desenvolvimento de
competências de
comunicação

3,70 ,177 -,060 ,093 ,078 -,212

Construção de
instrumentos de
avaliação
diversificados

3,67 ,040 -,157 ,170 ,074 -,019

Integração das TIC
em contexto
pedagógico

3,63 ,102 -,054 ,096 -,012 -,223

Relação teoria –
prática em pedagogia

3,61 ,039 -,130 ,104 ,183 -,155

Trabalho em equipa 3,61 ,235 ,019 ,097 ,253* -,048

Planificação da aula 3,59 ,120 -,118 ,172 ,176 -,062

Formulação de
objetivos de
aprendizagem

3,59 ,058 ,002 -,022 ,193 ,029

Integração
interdisciplinar

3,56 -,103 -,080 ,029 ,080 ,052

Supervisão/Orientação 3,51 ,093 -,080 ,076 ,044 ,045
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de teses

Modelos e estilos de
ensino dos professores
do ensino superior

3,49 ,049 ,024 ,030 ,012 -,310**

**p < .01
*. p< .05

Pela análise da tabela e no que respeita aos docentes espanhóis que participaram

no estudo, há a referir que a temática “estratégias para motivar os alunos” (M=4,26) é

aquela a que os sujeitos atribuem maior nível de interesse para a sua formação,

seguindo-se a “avaliação de competências dos alunos” (M=4,11) e a aprendizagem

baseada na resolução de problemas (M=3,96).

A temática que os sujeitos consideram menos interessante é a dos modelos e

estilos de ensino dos professores do ensino superior (M=3,49).

De acordo com os resultados obtidos, todas as associações entre as variáveis

sociodemográficas e as diversas temáticas de formação, situam-se no nível fraco

(0<r<0.2 ou -0.2<r<0), ou médio (0.3<r<0.6 ou -0.6<r<-0.3).

Os valores p a elas associadas foram p >.05, o que evidencia a não relação entre as

variáveis, exceto na correlação entre a variável anos de docência e as variáveis trabalho

em equipa e avaliação de competências dos alunos (p<.05), que apresentam relação

positiva e estatisticamente significativa. Desta forma, quando aumentam os anos de

docência, aumenta o interesse pelo trabalho de equipa e pela avaliação de competências

dos alunos.

Outra correlação significativa, esta de forma negativa (p<.01),  é entre o aumento

do nível de qualificação académica e o menor interesse pelos modelos e estilos de

ensino dos professores do ensino superior.

De uma forma global, os docentes espanhóis e portugueses participantes no estudo

atribuem maiores níveis de interesse à aquisição de estratégias para motivar os alunos, à

avaliação de competências dos alunos e à comunicação na sala de aula.

Esta constatação vai ao encontro dos resultados apresentados no ponto 7.2 deste

estudo Nesse ponto refere-se que as competências pedagógicas a que os sujeitos

atribuem maior grau de importância, são as de “saber motivar os alunos” (M=4,81) e

“comunicar eficazmente com os alunos” (M=4,75). Para motivar os alunos e comunicar

com eles de forma eficaz, os professores necessitam de adquirir as estratégias

adequadas.



Parte II – Trabalho empírico

Página 283

A motivação dos alunos é sempre uma questão complexa mas importante e que

não deve ser descurada pelos docentes.

Pela análise dos graficos constata-se que as estratégias para motivar os alunos tem

a adesão dos inquiriddos, quer ENIDH, quer em Espanha.

De realçar que os inquiridos da ENIDH, dão mais ênfase à planificação das aulas

do que em Espanha. O processo de planificação reveste-se de grande importância para

as diversas áreas profissionais, mostrando-se, igualmente muito importante na docência.

Zabalza (2003:72), considera ser a planificação “ (…) uma competência

imperativa que deve ser desenvolvida por todos os professores, independentemente do

nível de ensino que estiver a atuar.” Afirma, ainda, que a” (…) capacidade de planificar

constitui a primeira competência do docente” e a melhoria do ensino pode passar pela

reativação dessa capacidade do professor estruturar a sua atuação. (Zabalza 2003).

No ensino, a planificação docente surge, assim, não somente como uma

necessidade mas sobretudo como um imperativo que se impõe a todo o educador.

Outro aspeto que realçamos é o facto de os inquiridos da ENIDH darem mais

importãncia à integração da TIC em contexto pedagógico do que os seus colegas

espanhóis.

O professor do ensino superior deve ter em consideração a potencialidade do

multimédia e da crescente digitalização de conteúdos em complemento com a

multiplicidade de serviços e diversidade de acesso e integração de redes. É importante

fazer um uso concertado destas potencialidades.

7.8.3 - ESTRATÉGIAS E MÉTODOS DE FORMAÇÃO PREFERIDOS

Segundo Nóvoa (1992: 25), é importante que a formação não se construa «(...) por

acumulação de cursos, de conhecimentos ou de técnicas, mas sim através de um

trabalho de reflexibilidade crítica sobre as práticas e de (re)construção permanente de

uma identidade pessoal (...)».O reconhecimento da importância da reflexão na e sobre a

ação implica, na perspetiva de Alarcão (2003, p. 35), que a formação de professores

valorize a «construção situada do conhecimento profissional.»

A formação não se deve cingir a uma simples transmissão de teorias científicas

que os professores enquanto técnicos aplicariam, mas deve envolver reflexão sobre as

práticas. É necessário apoiar o docente a ser capaz de se mostrar flexível, autónomo,
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criativo, versátil, ter plasticidade mental, de modo a poder adaptar-se, quer às situações

diferentes com que se vai deparando, quer aos alunos com diferentes culturas e

necessidades.

A formação de professores deve ser um espaço de transformação pessoal, onde a

reflexão e o questionamento sobre as práticas sejam meios que possibilitem o

desenvolvimento profissional (Henson, 1996).

O professor deve adotar uma perspetiva crítica em relação ao contexto onde

exerce a sua atividade docente e deve interrogar-se sobre as suas conceções didáticas

para se abrir à inovação e à mudança. Deve, assim, a formação de professores criar

situações que possibilitem a reflexão sobre e acerca da ação, auxiliando o docente a

tornar-se num profissional reflexivo, sobre tudo o que se encontra relacionado sobre a

docência, incluindo as questões pedagógicas. Nada deve ser descorado nas ações de

formação, pois a docência envolve diferentes aspetos e áreas de intervenção que devem

ser desenvolvidas continuamente.

Procuramos perceber quais as estratégias de formação que os inquiridos preferem.

Gráfico nº22 – Estratégias de formação preferidas - Geral
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Tabela 26 - Estratégias de formação preferidas - Valor médio e Correlação de Pearson
(r) entre variáveis estudadas (Geral).

Média Idade Experiência
Marítima

Anos de
experiência

de mar

Anos
docência

Qualificação
académica

Sessões orientadas
para a resolução de
problemas
identificados pelos
participantes

3,69 -,056 ,058 -,029 ,028 -,131

Estudos de caso 3,60 ,112 -,061 ,177 ,050 -,116

Palestras seguidas de
debate

3,44 ,154 ,041 ,152 ,050 -,156

Realização de projetos
de investigação sobre
temáticas definidas
pelos participantes

3,42 ,035 ,081 -,036 ,135 -,023

Oficinas de formação
(workshops, por
exemplo, construção
de materiais /
elaboração
documentos)

3,42 ,165 ,029 ,070 ,267* -,001

Círculos de estudos
sobre tópicos
previamente
identificados

2,98 ,078 ,063 -,015 ,200 -,071

**p < .01
*. p< .05

Pela análise da tabela 26 e no que respeita à totalidade dos docentes, verifica-se

que a formação constituída por “sessões orientadas para a resolução de problemas

identificados pelos participantes” (M=3,69), é aquela a que os sujeitos atribuem maior

preferência, seguindo-se os estudos de caso (M=3,60).

A estratégia pela qual os sujeitos manifestam menor preferência é a dos círculos

de estudos sobre tópicos previamente identificados (M=2,78).
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Os resultados obtidos em todas as associações entre as variáveis

sociodemográficas e as diversas modalidades de formação situam-se no nível fraco

(0<r<0.2 ou -0.2<r<0).

Ao nível de p <.05, foi registada uma correlação estatisticamente significativa e

positiva entre a variável “anos de docência” e a preferência por oficinas de formação

(workshops, por exemplo, construção de materiais / elaboração documentos) (r= ,267),

uma vez que o aumento dos níveis de anos de docência é acompanhado por um maior

índice de preferência por oficinas de formação.

Gráfico nº22.1 – Estratégias de formação preferidas – Por País

Tabela 27 - Estratégias de formação preferidas - Valor médio e Correlação de Pearson
(r)  entre variáveis estudadas (Portugal).

Média Idade Experiência
marítima

Anos de
experiência

de mar

Anos
docência

Qualificação
académica

Estudos de caso 3,94 ,351 -,093 ,259 ,471* -,148
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Palestras seguidas
de debate

3,67 -,189 -,107 ,140 -,187 -,080

Oficinas de
formação
(workshops, por
exemplo,
construção de
materiais /
elaboração
documentos)

3,39 ,210 ,065 ,306 ,200 -,116

Realização de
projetos de
investigação sobre
temáticas definidas
pelos participantes

3,33 ,209 ,236 ,031 ,145 -,088

Sessões orientadas
para a resolução de
problemas
identificados pelos
participantes

3,28 ,173 -,153 ,232 ,183 -,270

Círculos de estudos
sobre tópicos
previamente
identificados

2,78 -,117 -,305 ,131 ,047 -,357

**p < .01
*. p< .05

Pela análise da tabela 27 e no que respeita aos docentes portugueses, verifica-se

que os estudos de caso (M=3,94) são a estratégica a que os sujeitos atribuem mais alta

preferência, seguindo-se as palestras seguidas de debate (M=3,67) e as oficinas de

formação (workshops, por exemplo, construção de materiais / elaboração documentos)

(M=3,39).

A estratégia a que os sujeitos atribuem menor nível de preferência é dos círculos

de estudos sobre tópicos previamente identificados (M=2,78).

Os resultados obtidos em todas as associações entre as variáveis

sociodemográficas e as diversas estratégias situam-se no nível fraco (0<r<0.2 ou -

0.2<r<0) ou médio (0.3<r<0.6 ou -0.6<r<-0.3).

Os valores p a elas associadas foram p >.05, o que evidencia a não relação entre as

variáveis, exceto na corelação entre a variável anos de docência com a variável estudos
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de caso (p<.05), que apresentam relação positiva e estatisticamente significativa: desta

forma, quando aumentam os anos de docência, aumenta o interesse por estudos de caso.

Tabela 28 - Estratégias de formação preferidas - Valor médio e Correlação de Pearson
(r)  entre variáveis estudadas (Espanha).

Média Idade Experiência
Marítima

Anos de
experiência

de mar

Anos
docência

Qualificação
académica

Sessões
orientadas para
a resolução de
problemas
identificados
pelos
participantes

3,80 -,145 ,108 -,104 0,000 -,089

Estudos de caso 3,51 ,078 -,021 ,161 -,031 -,105

Realização de
projetos de
investigação sobre
temáticas
definidas pelos
participantes

3,44 ,001 ,110 -,050 ,054 -,005

Oficinas de
formação
(workshops, por
exemplo,
construção de
materiais /
elaboração
documentos)

3,43 ,145 ,087 ,002 ,195 ,047

Palestras seguidas
de debate

3,39 ,237* ,075 ,153 ,180 -,180

Círculos de
estudos sobre
tópicos
previamente
identificados

3,03 ,115 ,111 -,048 ,132 ,021

**p < .01
*. p< .05
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Pela análise da tabela 28 e no que respeita aos docentes espanhóis, verifica-se

que a modalidade, “sessões orientadas para a resolução de problemas” (M=3,80) é

aquela a que os sujeitos atribuem maior nível de preferência, seguindo-se os estudos de

caso (M=3,51) e a realização de projetos de investigação sobre temáticas definidas pelos

participantes (M=3,39).

A modalidade a que os sujeitos atribuem menor nível de preferência é a de

círculos de estudos sobre tópicos previamente identificados (M=3,03).

Os resultados obtidos em todas as associações entre as variáveis

sociodemográficas e as diversas temáticas de formação situam-se no nível fraco

(0<r<0.2 ou -0.2<r<0) ou médio (0.3<r<0.6 ou -0.6<r<-0.3).

Os valores p a elas associadas foram p >.05, o que evidencia a não relação entre

as variáveis, exceto na correlação da variável idade com a variável palestras seguidas de

debate (p<.05), que apresentam relação positiva e estatisticamente significativa: desta

forma, quando aumenta a idade dos docentes, aumenta o interesse em palestras seguidas

de debate.

Tendo por base o que foi referido pelos respondentes, constata-se que os

professores que lecionam na ENIDH revelam maior preferência, em termos de

estratégias de formação, pelos estudos de caso e os professores das instituições

espanholas que participaram no estudo referem preferir sessões orientadas para a

resolução de problemas identificados pelos participantes. Verificou-se uma coincidência

entre os dois grupos no que se refere ao que menos preferem, pois todos os respondentes

referem que o que menos preferem são os círculos de estudos sobre tópicos previamente

identificados.

Parece existir, por parte da maioria dos participantes uma preferência por

estratégias formativas que possam ir mais ao encontro das suas reais necessidades e dos

problemas mais concretos do quotidiano da docência, do ensino e da aprendizagem.

O importante, pensamos, é proporcionar oportunidades para o contínuo

desenvolvimento pessoal e profissional do docente. Igualmente importante é que a

formação contribua para mudar a atitude dos docentes a diversos níveis, entre as quais

criar um clima na sala de aula e fora da sala mais satisfatório entre os estudantes e entre

os estudantes e os docentes, aumentar a motivação dos estudantes e torná-los mais

recetivos à aquisição de conhecimentos e competências.
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7.9 – SÍNTESE

Os sujeitos deste estudo são maioritariamente do sexo masculino (77%), o que

está de acordo com o facto de a profissão de Oficial de Marinha Mercante ser

desempenhada quase na totalidade por profissionais de sexo masculino, pelo que a

distribuição por género entre os docentes é compreensível. Muitos têm experiência

profissional no desempenho, a bordo dos navios, da função de oficias da marinha

mercante.

Constatou-se estarmos perante um conjunto de docentes com maturidade, dado

que as maiores percentagens de inquiridos se encontram nas faixas etárias dos quarenta

e dos cinquenta anos: dos inquiridos portugueses, a maioria (33%) encontra-se na faixa

etária dos 40 a 49 anos e dos inquiridos espanhóis a maioria (39%) encontra-se na faixa

etária dos 50 a 59 anos. Comparando idades dos docentes portugueses e espanhóis

verifica-se que os respondentes espanhóis são, em média, mais velhos relativamente aos

respondentes portugueses, o que pode indiciar uma maior maturidade dos respondentes

espanhóis, ainda que a associação entre idade e maturidade seja discutível.

Relativamente ao exercício exclusivo e a tempo integral da docência, 60% dos

inquiridos referem que são professores a tempo integral com dedicação exclusiva; 22%

são professores a tempo integral e 18% referem serem professor a tempo parcial.

Em termos de ligação contratual, verificamos que uma maior percentagem de

respondentes portugueses (67%), comparativamente a respondentes espanhóis (59%)

são professores a tempo integral com dedicação exclusiva.

Igualmente se constatou que a maioria dos docentes portugueses e espanhóis

inquiridos não tiveram nas suas vidas outras experiências de trabalho fora do sector

marítimo.

Metade dos participantes refere ter como habilitação académica o doutoramento.

Comparando Portugal e Espanha verifica-se que a percentagem de doutorados é

superior em Espanha. Na verdade, dos respondentes espanhóis, 57% possuem

doutoramento contra 22% dos respondentes portugueses. Os docentes portugueses

apresentam maioritariamente como qualificação académica a licenciatura (24%).

No que se refere aos anos de experiência como professor no ensino superior

marítimo, verifica-se que a maioria, quer os respondentes portugueses, quer os

respondentes espanhóis refere possuir mais de 11 anos de experiência e ensinam

diversas áreas científicas e tecnológicas. A maioria dos inquiridos refere ser responsável
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pelo programa da unidade curricular lecionada, o que nos permitiu supor terem

experiência e conhecimentos adequados para responderem ao inquérito e os resultados

serem condizentes com a realidade efetiva do ensino náutico superior.

Constatamos que os professores portugueses e espanhóis que foram inquiridos

consideram ser muito importante a comunicação com os alunos e saber motivá-los, o

que parece afastá-los do perfil de professor mais tradicional, prioritariamente

preocupado com a matéria a ensinar.

Já no que se refere às metodologias que são usadas no ensino constatou-se que os

docentes que participaram no estudo recorrem com mais frequência à transmissão de

conhecimentos, pelo método expositivo. Os métodos a que menos recorrem são as

visitas de estudos e o ensino a distância (e-learning). Parece-nos que, talvez relacionado

com o facto de os docentes terem iniciado a sua atividade profissional numa época em

que ainda não se valorizava adequadamente o uso de tecnologias no ensino e um ensino

mais centrado nos alunos e em metodologias mais práticas e ativas, os inquiridos se

sentem mais à vontade em recorrer ao método expositivo. As metodologias usadas

podem ser indicativas de uma falta de formação em metodologias de ensino que permita

colocar, de facto, os alunos no centro dos processos de ensino – aprendizagem.

Os recursos didáticos são componentes do ambiente de aprendizagem que

estimulam os alunos. Constatamos que os respondentes se socorrem, ainda,

maioritariamente, de recursos didáticos que se poderão considerar tradicionais, como o

PowerPoint, o quadro negro e os textos.

No que se refere ao contacto com os estudantes, apesar de existirem atualmente

diversos meios para estabelecer contacto com os alunos, estes docentes recorrem, com

mais frequência, à comunicação por correio eletrónico e à tutoria presencial de alunos

individuais.

Face ao que foi referido pelos participantes no estudo, existem hábitos formativos

nas instituições onde lecionam. No entanto, a maioria dos docentes portugueses

inquiridos referem que não tem existido oferta na sua instituição. Foi, ainda salientado

que os programas de formação educacional ou pedagógica que são oferecidos, têm em

regra uma duração inferior a 1 mês. Parece-nos ser importante que, ao nível das

instituições de ensino superior se repense a questão da oferta formativa, de modo a

possibilitar ao seu corpo docente uma atualização e desenvolvimento das suas

competências. Tal oferta deve ser contextualizada nas próprias necessidades dos

docentes e deve ter em atenção a cultura institucional e as exigências da sociedade em
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permanente mudança. O estudo que realizamos evidencia que os participantes no estudo

atribuem maiores níveis de importância a uma formação que lhes proporcione

desenvolvimento profissional, aprofundamento de questões práticas ligada à sua

atividade pedagógica e atualização de conhecimentos.

De modo a atualizarem-se nas matérias que lecionam, tanto os inquiridos

espanhóis como os portugueses referem recorrer, maioritariamente, à leitura de artigos

em revistas especializadas e à partilha de conhecimento com os colegas. Constatou-se

que tanto os respondentes espanhóis como portugueses atribuem muita importância à

partilha de conhecimentos com outros colegas. Uma outra questão importante a ter em

conta é o facto de os sujeitos portugueses respondentes referirem terem poucas

oportunidades para se atualizarem em questões pedagógicas.

Verificamos que, de uma forma global, os docentes espanhóis e portugueses

mostram interesse por ações de formação direcionadas para a aquisição ou

desenvolvimento de estratégias para motivar os alunos, para a avaliação de

competências dos mesmos e para a comunicação na sala de aula.

No que concerne às estratégias de formação que preferem, verificou-se que a

modalidade de ações orientadas para a resolução de problemas é aquela a que os sujeitos

atribuem maior preferência. Os respondentes pertencentes à ENIDH preferem a

modalidade de estudos de caso e os respondentes espanhóis preferem as sessões

orientadas para a resolução de problemas identificados pelos participantes. Existe

coincidência entre os dois grupos no que se refere às modalidades que menos preferem,

pois os menos preferidos são os círculos de estudos sobre tópicos previamente

identificados.

Percebe-se que os professores necessitam de feedback relativamente ao seu

desempenho profissional. Igualmente se percebe ser necessário que o professor tenha a

capacidade de analisar todos os acontecimentos ocorridos na sala de aula ou no

exercício das suas funções, de refletir e encontrar possíveis caminhos de mudança. Uma

formação continua e adequada poderá ajudar os professores a melhorarem as suas

performances e a promoverem processos de autodesenvolvimento e aperfeiçoamento.

.



Conclusões

Página 293

CONCLUSÕES

Um dos pilares no desenvolvimento de respostas aos novos desafios que se

colocam ao ensino superior é o corpo docente e a sua formação pedagógica-profissional.

A profissão de professor, como sucede nas outras profissões, apresenta-se como um

espaço próprio e distinto de competências profissionais. Ensinar implica um processo

contínuo de produção e reprodução de conhecimento. Compete ao professor ajudar o

aluno a aprender, pelo que é necessário que ele possua um vasto conjunto de saberes e

competências.

O professor do ensino superior não se pode limitar a ser um pesquisador, um

intelectual, um perito do seu conteúdo específico, mas tem de ser um grande conhecedor

da ciência e da técnica do ensinar, tem que possuir aptidões e competências necessárias

para o exercício da função de professor. Para além de saber o que ensinar, é

fundamental saber como ensinar.

É essencial que o professor possua competência pedagógica e didática, que seja

capaz de refletir sobre a sua atuação. Ele deve criar experiências positivas, apresentar

conteúdos contextualizados com a realidade, bem como deve ser um problematizador,

suscitando no aluno a vontade de aprender, de procurar o conhecimento.

Compete-lhe planear linhas de orientação e novas estratégias de intervenção,

repensar os processos de ensino-aprendizagem numa ótica de colaboração

interdisciplinar, de ligação entre a instituição educativa e a sociedade. O ensino superior

apesar de toda a autonomia que lhe tem vindo a ser concedida não pode estar separado

do mundo social.

Algumas instituições de ensino superior têm procurado desenvolver iniciativas

de carácter pedagógico, como a realização de pequenos cursos ou seminários para

docentes, com o propósito de desenvolver a formação pedagógica dos seus professores.

Para formar os professores do ensino superior sobre conceitos e métodos da

pedagogia moderna, pode-se recorrer aos meios de aprendizagem não presencial, como

o ensino à distância, bem como podem criar de espaços de reflexão informal sobre

pedagogia e encontros regulares de docentes para troca de experiências, concertação de

objetivos, conteúdos, métodos de ensino e apreciação coletiva de metodologias e

procedimentos que podem ser usados pelos docentes, bem como procedimentos de

avaliação.
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Face a esta realidade e perante o atual contexto do ensino superior e da própria

formação no ensino superior procurou-se desenvolver um estudo que possibilitasse

descrever e interpretar os processos de desenvolvimento de competências de docentes

que atuam no contexto da Escola Superior Náutica Infante D. Henrique e em algumas

instituições superiores Espanholas de formação marítima, em particular a E.T.S de

Náutica e Máquinas – Universidade da Corunha, bem como as estratégias de formação

formal e informal subjacentes a esse desenvolvimento, com a finalidade de contribuir

para uma futura oferta de programas de formação adequados ao público em referência.

O projeto de investigação desenvolvido assentou, assim, num estudo sobre a

formação dos docentes do ensino superior marítimo em Portugal e em Espanha.

Para a realização deste estudo foram feitas abordagens qualitativas e quantitativas.

A investigação qualitativa permitiu apreender os fenómenos em profundidade com base

nas experiências dos sujeitos e com respeito pelo modo como interpretam

individualmente essas experiências. Com a metodologia quantitativa, procurou-se

alcançar um conhecimento mais extensivo da realidade, seja interpretativo seja quase

explicativo. Privilegiaram-se neste estudo como técnicas de recolha de dados a

entrevista e o questionário.

Os professores entrevistados referem que sentem necessidade de contactar, de

dialogar com outros colegas mais experientes de modo a poderem recolher informações

úteis para a sua prática diária. Percebendo a necessidade de uma permanente

atualização, os docentes procuram participar em diversas formações. No entanto,

reconhecem que, nem sempre os professores do ensino superior estão motivados para a

frequência de ações de formação.

Há docentes que não se interessam pela formação contínua por entenderem que

nada traz de novo para o professor, pelo que se salienta a necessidade de haver um

elevado grau de exigência e de qualidade científicas ao nível da formação, bem como

iniciativas para despertar o interesse e a motivação.

Os elementos entrevistados salientam a importância da frequência de diversos

cursos de formação como forma de atualização, ampliação de conhecimentos, adaptação

às tecnologias e espaço de troca de experiências.

Todos os elementos entrevistados salientam também ser importante o

desenvolvimento de ações de formação na área das competências pedagógicas. Alguns

dos professores entrevistados gostariam de ações de formação viradas para o
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conhecimento de técnicas de motivação dos alunos, da comunicação e de gestão da

turma.

De um modo geral, os entrevistados referem preferir ações mais práticas do que

teóricas e onde exista a possibilidade de troca de ideias, de experiências, de formas de

trabalhar. Para os professores entrevistados, também é importante que as ações de

formação sejam dadas por especialistas da área de educação do ensino superior, de

modo a tornar possível uma discussão mais positiva e produtiva sobre diferentes aspetos

do ensino.

As opiniões recolhidas por questionário apresentam-se geralmente convergentes

com os resultados das entrevistas.

Da análise dos questionários decorre que o professor tem de apresentar outras

competências, além da competência científica. As competências pedagógicas passam,

na opinião dos respondentes, pela comunicação, pelo saber transmitir a mensagem com

clareza. Há quem entenda a relação interpessoal que se desenvolve na sala de aula como

fundamental, sobretudo para o desenvolvimento de competências, para o comando e

coordenação de um grupo.

No respeitante a metodologias usadas, de um modo geral os docentes que

participaram no estudo recorrem com mais frequência à transmissão de conhecimentos

(exposição) e os métodos a que em média menos recorrem são as visitas de estudos e o

ensino a distância (e-learning).

Relativamente aos recursos didáticos, os docentes inquiridos recorrem com muita

frequência ao PowerPoint, quadro negro e textos, sendo o menos utilizado o quadro

interativo.

Procurou-se perceber se nas instituições onde os docentes lecionam existe oferta

formativa, tendo a maioria dos docentes portugueses inquiridos referido que não tem

existido oferta formativa para os professores, enquanto, de acordo com os inquiridos

espanhóis, nas suas instituições tem existido oferta formativa para os professores.

Tanto os inquiridos espanhóis como os portugueses recorrem maioritariamente à

leitura de artigos em revistas especializadas e à partilha de conhecimento com os

colegas, como forma de se manterem atualizados relativamente às matérias que

lecionam. Ambos os grupos atribuem muita importância à partilha de conhecimentos

com outros colegas. Uma outra questão importante a ter em conta, é o facto de os

sujeitos portugueses inquiridos referirem ter menos oportunidades para se atualizarem

em questões pedagógicas.
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Os espanhóis atribuem maiores níveis de importância à promoção, ao

desenvolvimento profissional e à possibilidade de aprofundar questões práticas ligada à

sua atividade pedagógica, enquanto os portugueses atribuem maior importância à

possibilidade de aprofundarem questões práticas ligadas à sua atividade pedagógicas e

atualização de conhecimentos.

De uma forma global, as áreas de maior procura de formação de docentes

espanhóis e portugueses, referem-se à aquisição de estratégias para motivar os alunos, à

avaliação de competências dos alunos e à comunicação na sala de aula. Preferem ações

orientadas para a resolução de problemas e estudo de caso.

Este estudo permitiu constatar que os docentes que participaram no estudo

utilizam maioritariamente o método expositivo, que é um método pedagógico centrado

nos conteúdos, traduzindo-se na transmissão oral de conhecimentos em que a

participação dos alunos é diminuta, mas surpreendentemente as competências

pedagógicas mais valorizadas pelos docentes, são saber motivar e comunicar

eficazmente com os alunos o que indica um desejo ideal de que o processo de

aprendizagem esteja centralizado no aluno apesar de ser utilizado o método expositivo.

A formação pedagógica dos docentes deve estar no centro das preocupações de

todas as instituições de ensino superior. A formação dos docentes do ensino superior só

poderá ser eficaz se for feita em contexto, a partir das necessidades das instituições e

dos seus docentes. Deverá centrar-se na prática profissional dos docentes e numa

reflexão crítica em relação ao seu próprio ensino.

Neste sentido e no caso da ENIDH, podemos considerar após este estudo que o

plano de formação de aperfeiçoamento pedagógico a implementar de acordo com os

resultados obtidos, deverá permitir aprofundar questões práticas ligadas à atividade

pedagógica, nomeadamente nas estratégias para motivar os alunos, comunicação na sala

de aula, avaliação de competências e aprendizagem baseada na resolução de problemas

e na atualização de conhecimentos específicos, bem como a respectiva fundamentação

teórica.

As estratégias de formação a utilizar devem preferencialmente ser as sessões

orientadas para a resolução de problemas identificados pelos participantes, estudos de

caso e palestras seguidas de debate.

Com a implementação deste programa de formação acreditamos que podemos

melhorar a qualidade da docência na ENIDH, facilitando o processo de atualização de
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questões pedagógicas e didáticas, favorecer a reflexão e a autocritica para potenciar o

processo de mudança no ciclo ensino – aprendizagem.

Após a realização deste estudo, que não passa de uma gota no oceano do

conhecimento, deixamos em aberto para possível desenvolvimento futuro, a possível

relação entre o método expositivo e o ensino centrado no aluno valorizando a

comunicação eficiente, a motivação dos alunos e a promoção de atividades na sala de

aula.

Por considerarmos que é fundamental para a qualidade do ensino superior uma

boa formação pedagógica dos docentes, sugerimos ainda, o estudo de um programa de

formação pedagógico de curta duração, obrigatório para todos os docentes no ensino

superior português como condição essencial para o desempenho da atividade docente no

ensino superior.
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