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PREÂMBULO 

Enquanto docente no Instituto Superior de Engenharia do Porto do Politécnico 

do Porto (ISEP) há mais de duas décadas, tenho acompanhado e sentido de perto todas 

as alterações que têm sido «impostas» decorrentes das políticas do ensino superior. 

Durante 25 anos de exercício da docência no departamento de engenharia mecânica 

do ISEP, lecionei nos bacharelatos com uma estrutura anual (que tinham quatro anos e 

depois passaram a três), nos bacharelatos de estrutura curricular semestral que eram o 

1º ciclo das licenciaturas bietápicas, e mais recentemente nas licenciaturas de estrutura 

semestral que constituem o 1º ciclo de estudos do ensino superior de acordo com a 

adequação ao Processo de Bolonha. Participei em diversos órgãos de gestão (da escola 

e do departamento) e estive envolvida em alguns dos vários processos de 

reestruturação, acreditação e autoavaliação a que a instituição esteve sujeita ao longo 

dos anos. 

Durante este período, lecionei várias unidades curriculares, mas apenas uma 

delas tem estado presente desde o início: a termodinâmica. Em 2011/12, esta unidade 

curricular atingiu um número recorde de 474 estudantes inscritos: havia estudantes do 

1º ano, do 2º ano e do 3º ano; estudantes em horário diurno e em horário pós-laboral; 

estudantes com 18 anos e outros com mais de 50 anos; estudantes que gostavam de ir 

às aulas e faziam questão de ir, estudantes que gostariam de ir às aulas, mas não 

podiam porque trabalhavam, e estudantes a quem as aulas nada diziam. Em síntese, o 

grupo pequeno e homogéneo dos primeiros anos em que lecionei deu lugar a uma 

multidão imensa e heterogénea. E isto não me aconteceu só a mim. Ramsden (2003) 

menciona a tensão a que estão sujeitos os professores do ensino superior, tendo de 

fazer mais com menos, bem como situações de muitos professores que nos anos 80 

(séc. XX) tinham 30 ou 50 alunos, e enfrentam neste século XXI grupos de centenas, 

com uma diversidade sem precedentes em termos de capacidades e formação de base, 

em que já não são expectáveis determinados conhecimentos prévios. 

É impossível considerar que, nestas condições, o ensino possa acontecer todo 

nas cada vez menos horas de contacto; que se ensine aos estudantes tudo o que vão 

necessitar ao longo da vida; que o papel dos professores possa ser apenas o ensino 

independentemente da aprendizagem; que ensinar determinado conteúdo seja 

suficiente para formar profissionais socialmente responsáveis, capazes de se 

adaptarem a um mundo em constante mudança e de aprenderem ao longo da vida. 

Mesmo com a minha experiência profissional, vejo-me obrigada a reinventar 

continuamente o modo como ensino. Tem-se tornado evidente que para conseguir 
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«chegar» a todos os estudantes, preciso de lhes dar mais autonomia na gestão da 

aprendizagem, supervisionando-os e deixando-os aprender a exercê-la com 

responsabilidade. 

Não sei se os estudantes, especialmente os mais novos, têm consciência das 

inúmeras exigências que irão enfrentar ao longo da sua vida profissional, da 

necessidade que sentirão de investir continuamente na sua formação técnica e 

científica, e também na sua formação pessoal e no desenvolvimento das competências 

transversais em contextos formais de ensino e de autoformação; não sei se têm 

consciência que o percurso que iniciam no 1º ciclo do ensino superior, e que eu 

enquanto professora tenho oportunidade de acompanhar brevemente, é provavelmente 

mais longo e árduo do que aquilo que poderiam antever. 

As dúvidas e as preocupações com que convivo são partilhadas por outros: a 

investigação a que todos temos hoje mais facilmente acesso mostra que sim. E esse é 

o caminho que eu escolho e que me motiva: contribuir para a investigação que é feita, 

para a produção de conhecimento. Na reflexão fundamentada, na reflexão sobre e na 

ação, reside o contributo que as Ciências da Educação podem dar e do qual eu procuro 

fazer parte. A questão não está em refletir, discutir, dialogar, trocar impressões... A 

questão é fazê-lo fundamentadamente, com conhecimento que o suporte. 
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PROCESSO DE BOLONHA, AUTONOMIA NA APRENDIZAGEM E CARGA DE 

TRABALHO: UM ESTUDO COM ESTUDANTES DE ENGENHARIA 

RESUMO 

A aprendizagem ao longo da vida, enfatizada pelo Processo de Bolonha, 

evidencia a importância da autonomia do aprendente para uma aprendizagem efetiva, 

e para a formação de profissionais ativos. A implementação deste processo apontou 

para um paradigma centrado no estudante, operacionalizado por um sistema de créditos 

que contabiliza o tempo total dedicado à aprendizagem. A investigação de que este 

trabalho dá conta analisou as relações entre a autonomia na aprendizagem de 

estudantes do 1º ciclo de engenharia, a carga de trabalho e o desempenho académico, 

e identificou sentidos e finalidades que esses estudantes atribuem à autonomia, e o 

contributo das atividades curriculares para o trabalho autónomo. Adotou-se uma 

metodologia mista, com um plano explicativo sequencial, recorrendo a questionários e 

a entrevistas para a recolha de dados. Concluiu-se que os participantes percecionam 

níveis moderados de autonomia na aprendizagem, com predominância do controlo, em 

detrimento da iniciativa. A autonomia na aprendizagem afeta positivamente o 

desempenho, tendo um efeito preditor na classificação média das unidades curriculares 

concluídas com sucesso, e é influenciada pela progressão no plano de estudos do 

curso, embora de forma lenta e não linear. A carga de trabalho e suas componentes 

presencial e autónoma, na base semestral, são sempre inferiores às previstas, 

diminuindo com a progressão dos estudantes no curso. Considerando o tempo médio 

para a conclusão do curso, a carga de trabalho total aproxima-se da prevista, com a 

componente presencial ligeiramente acima, e a componente autónoma claramente 

abaixo, não havendo correlação entre ambas. Não há evidências que aumentar a carga 

de trabalho melhore o desempenho académico. Há algumas correlações fracas entre a 

carga de trabalho e a autonomia na aprendizagem. Os estudantes reconhecem os 

professores, o currículo e a instituição como agentes da promoção da autonomia, 

havendo algum alinhamento com o preconizado pelo Processo de Bolonha. Contudo, a 

esfera de ação do ensino termina nas horas de contacto, ficando o trabalho autónomo 

completamente sob a responsabilidade dos estudantes. Como nem todos os estudantes 

têm níveis de autorregulação compatíveis com esta responsabilização, a ausência de 

algum acompanhamento tem efeitos negativos na carga de trabalho, na aprendizagem 

e no desempenho académico. Estes efeitos evidenciam a implementação ainda por 

concluir do Processo de Bolonha e a urgência da concretização da mudança de 

paradigma educativo que dá suporte às atividades curriculares e à aprendizagem. 

Palavras-chave: Processo de Bolonha, autonomia na aprendizagem, aprendizagem 

autodirigida, carga de trabalho do estudante, ensino superior, formação em engenharia 
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BOLOGNA PROCESS, LEARNER AUTONOMY, AND STUDENT WORKLOAD: A 

STUDY WITH ENGINEERING STUDENTS 

ABSTRACT 

Lifelong learning, emphasized by the Bologna Process, highlights the importance of 

learner autonomy for effective learning, and for the training of active professionals. The 

implementation of this process pointed to a student-centred paradigm, operationalized 

by a credit system that counts the total time devoted to learning. The research carried 

out in this study analysed the relationship between learner autonomy of students in the 

1st cycle of engineering, student workload, and academic achievement, and identified the 

meanings and purposes that these students attribute to autonomy, and the contribution 

of the activities for the autonomous workload. We adopted a mixed methodology, with a 

sequential explanatory plan, using questionnaires and interviews to collect data. It was 

concluded that the participants perceive moderate levels of learner autonomy, with a 

predominance of control, to the detriment of the initiative. Learning autonomy positively 

affects performance, having a predictor effect on the average grade of successfully 

completed curricular units, and is influenced by progression in the course syllabus, 

although in a slow and non-linear way. The student workload, and its components, 

contact hours and study time, in the semester basis, are always lower than expected, 

decreasing with the progression of the students in the course. Considering the average 

time for completing the course, the total workload is close to that expected, with the 

contact hours’ component slightly above, and the study time component clearly below, 

with no correlation between the two. There is no evidence that increasing workload 

improves academic achievement. There are some weak correlations between workload 

and learning autonomy. The students recognize the teachers, the curriculum and the 

institution as agents of the promotion of learner autonomy, having some alignment with 

recommendations by the Process of Bologna. However, the sphere of action of teaching 

ends in the contact hours’, with the autonomous workload being completely under the 

responsibility of the students. As not all students have levels of self-regulation that are 

consistent with this accountability, the absence of some follow-up has negative effects 

on workload, learning, and academic achievement. These effects highlight the still 

unfinished implementation of the Bologna Process and the urgency of achieving the 

change in the educational paradigm that supports curricular activities and learning. 

Keywords: Bologna Process, learner autonomy, self-directed learning, student workload, 

higher education, engineering training 
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PROCESSUS DE BOLOGNE, AUTONOMIE DE L’APPRENANT ET CHARGE DE 

TRAVAIL: UN ETUDE AVEC DES ETUDIANTS EN INGENIERIE 

RESUMÉ 

L’apprentissage tout au long de la vie, souligné par le Processus de Bologne, souligne 

l’importance de l’autonomie de l’apprenant pour un apprentissage efficace et la formation de 

professionnels actifs. La mise en œuvre de ce processus a mis en évidence un paradigme 

centré sur l'étudiant, opérationnalisé par un système de crédits qui compte le temps total 

consacré à l'apprentissage. Les recherches menées dans cette étude ont analysé la relation 

entre l'autonomie d'apprentissage des étudiants du 1er cycle en ingénierie, la charge de travail 

et les performances académiques, et ont permis d'identifier les significations et les fins que 

ces étudiants attribuent à l'autonomie, ainsi que l'apport des activités, pour le travail autonome. 

Nous avons adopté une méthodologie mixte, avec un plan explicatif séquentiel, utilisant des 

questionnaires et des entretiens pour collecter des données. Il a été conclu que les participants 

percevaient des niveaux d’autonomie modérés dans l’apprentissage, avec une prédominance 

du contrôle au détriment de l’initiative. L'autonomie d'apprentissage influe positivement sur les 

performances, car elle a un effet prédictif sur la note moyenne des unités du programme 

achevées avec succès et est influencée par la progression dans le programme d’études, bien 

que de manière lente et non linéaire. La charge de travail, ainsi que ses composants de 

présence et autonomes, sur une base semestrielle, sont toujours plus faibles que prévu et 

diminuent avec la progression des étudiants dans le programme d’études. Compte tenu du 

temps moyen requis pour terminer le programme d’études, la charge de travail totale est 

proche de celle attendue, la composante de présence étant légèrement supérieure, et la 

composante autonome étant clairement inférieure, sans corrélation entre les deux. Rien ne 

prouve que l’augmentation de la charge de travail améliore les résultats scolaires. Il existe de 

faibles corrélations entre la charge de travail et l’autonomie d’apprentissage. Les étudiants 

reconnaissent les enseignants, le programme d’études et l'institution en tant qu'agents de la 

promotion de l'autonomie, en alignement avec celui recommandé par le Processus de 

Bologne. Cependant, la sphère d'action de l'enseignement se termine aux heures de contact, 

le travail autonome étant entièrement sous la responsabilité des étudiants. Comme tous les 

élèves n’ont pas des niveaux d’autorégulation compatibles avec cette responsabilité, 

l’absence d’accompagnement a des effets négatifs sur la charge de travail, l’apprentissage et 

le rendement scolaire. Ces effets mettent en évidence la mise en œuvre encore inachevée du 

processus de Bologne et l'urgence de mettre en œuvre le changement de paradigme de 

l'éducation qui soutient les activités scolaires et l'apprentissage. 

Mots-clés: Processus de Bologne, autonomie d'apprentissage, apprentissage 

autodirigé, charge de travail de l'étudiant, enseignement supérieur, formation d'ingénieur 
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INTRODUÇÃO 

Nesta parte introdutória do trabalho… 

 

Pertinência da investigação 

Na viragem do século XX para o século XXI, com o Processo de Bolonha e a 

criação do Espaço Europeu de Ensino Superior (EEES), foi enunciado que o foco do 

ensino passasse a dar lugar ao da aprendizagem (Ministério da Ciência Tecnologia e 

Ensino Superior, 2006b), sendo importante que os estudantes adquirissem, entre 

outras, competências que lhes permitissem o desenvolvimento de uma aprendizagem 

ao longo da vida com elevado grau de autonomia (1º ciclo) ou de um modo 

fundamentalmente auto-orientado ou autónomo (2º ciclo) (Joint Quality Initiative, 2004). 

Das várias medidas preconizadas, destacavam-se o estabelecimento de um sistema de 

títulos e de um sistema de créditos facilitadores do reconhecimento e comparabilidade 

dos graus (European Ministerial Conference, 2003), e o enunciar da autonomia na 

aprendizagem como uma competência chave a desenvolver no ensino superior 

(Parlamento Europeu & Conselho da União Europeia, 2006). 

A ênfase colocada na melhoria do ensino e da aprendizagem ganhou lugar em 

muitas instituições do ensino superior, nomeadamente com o apelo ao desenvolvimento 

de processos de aprendizagem para melhorar a experiência do estudante e contribuir 

para o seu crescimento enquanto aprendente. No quadro desta orientação, a promoção 

da autonomia na aprendizagem dos estudantes passou a constituir uma característica 

dos discursos dos currículos, alertando para a necessidade de serem implementados 

processos capazes de conduzir os estudantes à adoção de uma postura adequada à 

aprendizagem conceptual própria do ensino superior, mas de modo a desenvolverem 

também competências que os apoiassem na aprendizagem ao longo da vida (Centre for 

Promoting Learner Autonomy, 2010), tais como as de "autoformação e 

autoaprendizagem" (Esteves, 2010, p. 52). Trata-se, no limite, de dotar os indivíduos de 

capacidades para continuarem a formar-se e a desenvolver-se contando 

fundamentalmente com os seus próprios recursos intelectuais. 

➢ Apresenta-se a pertinência da investigação, as questões e os objetivos que a 

orientaram, e o modo como foi estruturado este trabalho. 
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Esta conceção de formação de estudantes implica processos inovadores que 

recorram a abordagens metodológicas de ensino e de aprendizagem, capazes de alterar 

o modelo tradicional e conservador e que, como refere Leite (2012, p. 125) signifiquem “a 

existência de uma mudança que traz algo de novo e que, sendo planeada, gera alguma 

rutura com o instituído e o habitual”. A criação de um novo sistema de créditos curriculares 

(ECTS - european credit transfer system) foi identificada, no Decreto-Lei nº 42/2005, de 

22 de Fevereiro como “um dos instrumentos mais relevantes desta política europeia de 

evolução do paradigma formativo” (Ministério da Ciência Tecnologia e Ensino Superior, 

2005, p. 1494). Recorrendo-se aos créditos para «dimensionar» os ciclos de estudos (a 

cada semestre correspondem 30 créditos), reconhece-se que o estudante tem o papel 

central na aprendizagem, uma vez que o crédito é uma medida da sua carga de trabalho, 

sendo esta entendida como uma estimativa do tempo individual que um estudante (médio) 

demora a completar todas as atividades letivas, de modo a alcançar com sucessos os 

resultados de aprendizagem (Comissão Europeia, 2015). 

Apesar da importância dada ao tempo dedicado à aprendizagem, que está 

implícita nesta abordagem quantitativa da carga de trabalho, em alguns países e áreas 

de conhecimento, há evidências de que os estudantes conseguem ser bem-sucedidos 

com uma carga de trabalho inferior à prevista pelas unidades de crédito (Bekhradnia, 

2009, 2012, 2013; Gibbs, 2007; Hauschildt, Vögtle, & Gwosć, 2018; Kolari, Savander-

Ranne, & Viskari, 2006, 2008; Neves & Hillman, 2017; Orr, Gwosć, & Netz, 2011; Orr, 

Schnitzer, & Frackmann, 2008), inferindo-se que estes estudantes são mais estratégicos 

e menos dependentes do ensino (Brennan, Patel, & Tang, 2009; Bekhradnia, 2009, 

2012, 2013; e Gibbs, 2007). Esta menor dependência, por um lado, e uma maior 

capacidade de mobilizar recursos estrategicamente, por outro, são características que 

uma vez mais, enfatizam e remetem para a autonomia do aprendente, na medida em 

que, segundo Confessore e Park (2004), é o modo como o estudante otimiza o processo 

de aprendizagem, fazendo um uso apropriado e eficiente dos recursos pessoais e dos 

recursos de outros, que define o seu grau de autonomia na aprendizagem. Para os 

autores (ibidem), esta autonomia é definida como a capacidade de participar 

produtivamente em experiências de aprendizagem, com um grau de envolvimento que 

se deve posicionar entre dois extremos: (1) Uma necessidade substancial de orientação 

e assistência em todos os aspetos do processo ensino-aprendizagem, na qual o 

indivíduo não é capaz ou não quer aprender de outro modo, e é totalmente dependente 

de terceiros; (2) Uma necessidade de aprender de modo completamente independente, 

sem capacidade ou vontade para receber qualquer tipo de orientação, nem para deixar 

que terceiros possam influenciar a sua aprendizagem.  
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A autonomia na aprendizagem, enquanto capacidade para se ser 

responsável pela própria aprendizagem e de, tendo esta capacidade, fazer dela pleno 

uso, aprendendo de modo autodirigido (Holec, 1979), tem sido identificada por alguns 

autores (Boud, 1988a; D’Andrea & Gosling, 2005; Zabalza, 2006; Rué, 2009) como um 

dos objetivos do ensino superior, sendo mesmo argumentado que não poderá haver 

aprendizagem efetiva sem ser atingido um determinado grau de autonomia (Boud, 

1988b; Henri, Morrell, & Scott, 2018; Holmes, 2018; Little, 1991; Rué, 2009). 

O Processo de Bolonha reforça a importância desta autonomia, 

nomeadamente através da adoção do paradigma centrado na aprendizagem e no 

estudante, colocando sobre este a responsabilidade de participar ativamente na 

definição e construção do seu processo educativo. A este respeito, Leite (2011, p. 278) 

salienta que o “Processo de Bolonha instituiu alterações na organização e conceção dos 

currículos dos cursos do ensino superior enunciando como uma das mudanças a 

introduzir nos processos de desenvolvimento do currículo a substituição de ações 

centradas no ensino pelas que se estruturam na aprendizagem”. Também Esteves 

(2008), apesar de considerar que o processo educativo centrado no estudante não é 

novo, afirmou, nessa transição decorrente do Processo de Bolonha, que continua a ser 

oportuno reiterar este aspeto, porque “são muito numerosas ainda as situações em que 

a pedagogia do ensino superior se centra no professor e na matéria e porque o contexto 

em que tal desígnio hoje se coloca é mais difícil e exigente do que o foi em situações do 

passado, mesmo quando bem-sucedidas” (p. 104). A autora (ibidem) aponta, 

nomeadamente, o que diz respeito à massificação do ensino, com o acesso de novos 

públicos ao ensino superior, que traz dificuldades acrescidas, pela heterogeneidade de 

origens socioeconómicas e socioculturais e de percursos pessoais e académicos dos 

estudantes. 

Embora os estudantes do ensino superior reconheçam que os currículos deste 

grau de ensino e do ensino secundário são diferentes, e apontem, entre outras, razões 

relacionadas com a maior responsabilidade, maior autonomia e menor controlo e 

acompanhamento por parte dos professores, para alguns, como foi mostrado num 

estudo conduzido por Leite (2011) com estudantes de engenharia, os modos de trabalho 

pedagógico mais apreciados são as aulas expositivas apoiadas em acetatos e as que 

permitem consolidar conhecimentos. Esta situação, que evidencia uma preferência por 

cenários pedagógicos centrados no professor e nos quais o estudante adota um papel 

mais de recetor, foi também constatada num estudo realizado em Portugal em 2014 

(Borralho, Fialho, Cid, Alves, & Morgado, 2014). Neste último estudo, que envolveu 4972 

estudantes de quatro universidades, foi possível concluir que “em todas as áreas 
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científicas, os professores e os alunos têm a perceção de que as práticas de ensino são, 

essencialmente, transmissivas” (Borralho et al., 2014, p. 180). 

Decorridas duas décadas desde que o Processo de Bolonha deu os primeiros 

passos, a inúmera legislação que suporta as orientações e recomendações emanadas, 

já foi colocada em prática. Em Portugal, o Decreto-Lei n.º 42/2005, de 22 de fevereiro 

(Ministério da Ciência Tecnologia e Ensino Superior, 2005) instituía os princípios 

reguladores de instrumentos para a criação do EEES, e a Lei n.º 49/2005, de 30 de 

agosto (Assembleia da República, 2005), introduzia no articulado da Lei de Bases do 

Sistema Educativo, as alterações indispensáveis à concretização do Processo de 

Bolonha. Isso não significa que as mudanças preconizadas estejam presentes no 

quotidiano das instituições do ensino superior e dos seus atores, pois como referem 

Lopes e Menezes (2016, p. 98), “a agenda política e a agenda da academia terão 

adotado dimensões temporais distintas, derivadas de agendas explícitas ou ocultas 

diferenciadas, o que terá levado a que as questões da implementação do Processo de 

Bolonha, no que à dimensão pedagógica diz respeito, tenham começado muito perto do 

ano estipulado para a sua conclusão”. 

Considera-se, pois, pertinente, não só a averiguação de condições e práticas 

curriculares que justifiquem as atividades letivas e respetivas cargas de trabalho, mas 

também o estudo da sua relação com o desenvolvimento da autonomia na 

aprendizagem dos estudantes, cujo papel na sociedade lhes exigirá competências de 

aprendizagem ao longo da vida. No contexto nacional, esta pertinência assume 

proporções significativas, uma vez que os dados mais recentes (Hauschildt et al., 2018; 

Orr et al., 2011) mostram que, em Portugal, a ocupação semanal dos estudantes do 1º 

ciclo do ensino superior é das maiores da Europa (a maior em 2008-11, e a terceira 

maior em 2015-18, 41 h/semana1 e 39 h/semana, respetivamente), e que são os 

estudantes portugueses os que reportam a maior carga de trabalho presencial (22,5 

h/semana de contacto). 

Ainda que se reconheça a importância do tempo na tarefa para a aprendizagem 

(Chickering & Schlossberg, 1995), não se pode deixar de questionar se a necessidade 

de uma grande quantidade de tempo não poderá indiciar uma baixa eficiência das 

estratégias de aprendizagem, na generalidade dos estudantes do ensino superior 

português, e de um desenvolvimento inadequado das competências de autonomia na 

aprendizagem que lhes permitam um maior grau de autodireção. 

                                                

1 No texto, opta-se pelo recurso à notação do Sistema Internacional de Unidades para as horas 
(h), mantendo a referência à semana por extenso, da qual resulta «h/semana». Nas tabelas, e 
por uma questão de simplificação, opta-se pela versão abreviada «h/sem». 
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A pertinência desta investigação é ainda reforçada pelo facto de se reconhecer 

não haver ainda suficiente consistência teórica e robustez científica sobre a autodireção 

na aprendizagem e a autonomia do aprendente (Knowles, Holton, & Swanson, 2011; 

Oliveira, 2005). A autodireção na aprendizagem, cuja base teórica tem sido questionada 

(Walt, 2016), está posicionada na junção de muitos campos de investigação diferentes, 

havendo um conjunto alargado de termos que com ela se relacionam, e que por vezes 

são usados alternativamente (Raemdonck, Meurant, Balasse, Jacot, & Frenay, 2014). A 

autonomia na aprendizagem necessita ainda de clarificação, pois não há uma definição 

que seja aceite como a única e a melhor (Bajrami, 2015), havendo uma variação 

significativa no conceito (Henri et al., 2018), que Holmes (2018) descreve como 

problemático e multifacetado. De modo semelhante, a compreensão do constructo da 

carga de trabalho também carece de coerência teórica (Van Acker, Parmentier, Vlerick, 

& Saldien, 2018), pois a sua presença em diversas áreas científicas muito específicas 

faz com que exista uma variedade alargada de definições (Young & Stanton, 2002). 

Questões e objetivos de investigação 

Considera-se que o ensino superior deve formar cidadãos capazes de 

aprenderem autonomamente ao longo da vida, e que esta autonomia é um processo 

multidimensional de desenvolvimento pessoal e social em contexto de ensino-

aprendizagem (European Ministerial Conference, 2001). Por isso, não se pode deixar 

de ponderar a existência de relações entre autonomia na aprendizagem, carga de 

trabalho dos estudantes e desempenho académico, e que o conhecimento desta 

dinâmica pode ajudar a esclarecer o modo de promover, em contexto formal de ensino, 

a autonomia dos aprendentes. Tendo estas crenças por ponto de partida, a investigação 

a que se reporta este trabalho organizou-se para responder às seguintes questões: 

 

➢ Que relações existem entre autonomia na aprendizagem, carga de trabalho dos 

estudantes e desempenho académico? 

➢ A que condições e procedimentos é preciso atentar para promover o 

desenvolvimento da autonomia na aprendizagem dos estudantes? 
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Constituíram, pois, objetivos gerais da investigação que este trabalho 

apresenta: 

 

Na prossecução destes objetivos gerais, a ênfase foi colocada na perspetiva 

do estudante e no modo como o trabalho curricular é mobilizado na construção da 

aprendizagem, através dos seguintes objetivos de procedimento: 

− Caracterizar sociodemográfica e academicamente os estudantes da amostra do estudo; 

− Medir o desempenho académico desses estudantes, usando como indicador a 

classificação média ponderada das unidades curriculares concluídas com aprovação; 

− Medir a carga de trabalho desses estudantes e quantificá-la em termos das suas 

componentes (carga de trabalho autónomo e carga de trabalho presencial); 

− Validar a adaptação de uma escala de autodireção na aprendizagem para estudantes 

de engenharia (1º ciclo do ensino superior politécnico); 

− Medir a autonomia na aprendizagem dos estudantes da amostra do estudo, usando 

como indicador a autodireção na aprendizagem e suas dimensões, medida com a 

escala adaptada e validada; 

− Avaliar a intensidade e direção da associação linear entre a autonomia na 

aprendizagem, o desempenho académico e a carga de trabalho dos estudantes da 

amostra do estudo; 

− Avaliar o efeito preditor da autonomia na aprendizagem, carga de trabalho, ano 

curricular, horário de frequência das aulas no desempenho académico colocando a 

hipótese de que algumas variáveis podem ter um efeito moderador/mediador; 

− Avaliar a influência do ano curricular e do horário de frequência das aulas na autonomia 

na aprendizagem e na carga de trabalho dos estudantes da amostra do estudo; 

− Estabelecer critérios de seleção dos participantes a entrevistar, com base nos 

inquéritos por questionário; 

− Selecionar, com base nos critérios estabelecidos, os participantes da amostra do 

estudo a entrevistar; 

− Identificar dimensões e categorias de análise para os discursos dos entrevistados; 

− Identificar conceções que os estudantes têm sobre o que é ser um aprendente 

autónomo, a sua própria autonomia e respetiva importância; 

➢ Produzir conhecimento sobre a influência recíproca da autonomia na 

aprendizagem e da carga de trabalho do estudante e do seu contributo para o 

desempenho académico; 

➢ Perspetivar condições promotoras da autonomia na aprendizagem dos 

estudantes a partir de sentidos e finalidades que estes lhe atribuem. 



PROCESSO DE BOLONHA, AUTONOMIA NA APRENDIZAGEM E CARGA DE TRABALHO 

UM ESTUDO COM ESTUDANTES DE ENGENHARIA 

INTRODUÇÃO  23 
 

− Esclarecer os modos como, na opinião dos estudantes, o contexto académico 

promove, incentiva e valoriza a autonomia na aprendizagem; 

− Esclarecer os modos como, na opinião dos estudantes, a autonomia na aprendizagem 

influencia a carga de trabalho e o desempenho académico; 

− Esclarecer o como e o porquê do modo como os estudantes procedem relativamente 

à comparência às aulas (carga de trabalho presencial), e ao tempo que dedicam ao 

estudo (carga de trabalho autónomo); 

− Esclarecer o modo como, na opinião dos estudantes a carga de trabalho influencia o 

desempenho académico; 

− Identificar expectativas que os estudantes têm relativamente ao curso; 

− Identificar os elementos do contexto académico que os estudantes associam com a 

dificuldade e exigência da frequência do curso, e com as experiências positivas 

durante a sua frequência. 

Estrutura do trabalho 

Para além desta INTRODUÇÃO e das CONSIDERAÇÕES FINAIS, este 

trabalho contém os capítulos que dão conta da parte teórica e empírica da investigação, 

agregados de acordo com a sua especificidade na PARTE I, ENQUADRAMENTO DO 

ESTUDO, na PARTE II, ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO EMPÍRICO e na PARTE III, 

RESULTADOS DA ANÁLISE E SUA DISCUSSÃO. 

No CAPÍTULO I.1 faz-se o enquadramento das temáticas da autonomia na 

aprendizagem e da carga de trabalho, considerando as orientações que emanaram do 

Processo de Bolonha. O CAPÍTULO I.2 é dedicado à autonomia na aprendizagem. 

Analisam-se algumas designações e conceitos usados neste domínio, de modo a ilustrar 

a sua diversidade. Esclarece-se o sentido dado à autonomia e à autodireção na 

aprendizagem no ensino superior. Recorre-se ao modo como a autonomia tem sido 

medida para melhor esclarecer o constructo e procura-se, na investigação sobre o tema, 

evidências da influência da progressão no plano de estudos no desenvolvimento da 

autonomia na aprendizagem, e desta no desempenho académico. 

No CAPÍTULO I.3 aborda-se a temática da carga de trabalho, considerando-se 

que esta não se esgota no sentido que lhe foi atribuído pelo Processo de Bolonha, e 

que a sua medição é influenciada por diferentes perspetivas. Assim, explora-se a 

dicotomia objetividade/subjetividade e efetiva/percecionada da carga de trabalho do 

estudante, e mobilizam-se estes conceitos na análise do modo como esta tem sido 

medida, fora e dentro do EEES. Conclui-se este capítulo, examinando alguns estudos 
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que averiguam a existência de relação entre a carga de trabalho e o desempenho 

académico dos estudantes do ensino superior. 

No CAPÍTULO II.1, e com a intenção de justificar a opção metodológica 

adotada, analisam-se as principais características das orientações metodológicas 

quantitativas e qualitativas, argumentando-se que, embora cada uma tenha elementos 

necessários para a concretização dos objetivos deste estudo, isso não é suficiente. 

Procura-se mostrar que a metodologia mista, que combina elementos de orientação 

quantitativa e de orientação qualitativa, acrescentando-lhes uma visão conjunta, é a 

mais apropriada. Conclui-se o capítulo apresentando o desenho do estudo e 

descrevendo o plano de investigação. 

No CAPÍTULO II.2 caracteriza-se a população do estudo, indicando os critérios 

que procuraram assegurar a sua representatividade e relevância, e expõem-se as 

razões para o recurso a duas amostras, a amostra piloto e a amostra do estudo, 

apresentando-se os critérios usados para a sua constituição. Justifica-se também a 

seleção dos participantes entrevistados, explicam-se os motivos da sua inclusão e 

exclusão, e faz-se a sua caracterização. No CAPÍTULO II.3 descrevem-se os 

procedimentos de recolha de dados e ponderam-se as suas implicações éticas. 

Apresentam-se os instrumentos usados na recolha de dados, de modo a concretizar o 

plano de investigação explicativo sequencial e descrevem-se os procedimentos de 

tratamento, de validação e de análise dos dados quantitativos e qualitativos. 

No CAPÍTULO III.1 apresentam-se os resultados obtidos através da análise 

univariada e multivariada dos dados de orientação quantitativa do estudo. No 

CAPÍTULO III.2 incluem-se os resultados da análise de conteúdo dos dados de 

orientação qualitativa do estudo, fazendo-se a sua discussão conjunta no CAPÍTULO 

III.3, o que permite a concretização do plano de investigação explicativo sequencial. 

Nas CONSIDERAÇÕES FINAIS revisita-se o estudo na sua problemática e 

questões de investigação, bem como no seu enquadramento, opções metodológicas e 

procedimentos. Retoma-se a discussão dos resultados, fazendo-se a sistematização do 

conhecimento produzido, que responde diretamente aos objetivos desta investigação. 

São também apontadas algumas limitações da investigação e dadas sugestões para 

percursos investigativos futuros. 

Complementam estes capítulos, o resumo, o preâmbulo e listas, bem como as 

referências bibliográficas e os apêndices. 
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PARTE I ENQUADRAMENTO DO ESTUDO 

Nesta parte do trabalho faz-se uma revisão da literatura académica de modo a 

construir uma grelha de análise para a autonomia na aprendizagem e para a carga de 

trabalho de estudantes de engenharia, no enquadramento que lhes é proporcionado 

pelo Processo de Bolonha. 

CAPÍTULO I.1 Processo de Bolonha 

Neste capítulo… 

 

Para concretizar a construção de um quadro de análise do Processo de 

Bolonha começa-se por analisar o modo como a ênfase colocada na aprendizagem ao 

longo da vida se relaciona com a autonomia na aprendizagem (subcapítulo I.1.1). 

Prossegue-se esclarecendo como a implementação de um sistema de créditos 

operacionalizou a carga de trabalho do estudante, sendo fundamental para a sua 

definição (subcapítulo I.1.2). De seguida, argumenta-se que a autonomia do 

aprendente e a valorização apropriada da carga de trabalho são aspetos fundamentais 

de um ensino superior assente num paradigma educativo centrado no estudante e na 

aprendizagem (subcapítulo I.1.3). Finalmente, aborda-se cronologicamente o quando 

e como da transposição das diretrizes europeias do Processo de Bolonha para a 

legislação portuguesa (subcapítulo I.1.4). 

I.1.1 Aprendizagem ao longo da vida e autonomia na aprendizagem 

Apesar da génese do Processo de Bolonha ter surgido em 1998 com a 

declaração de Sorbonne (European Ministerial Conference, 1998), e de se ter 

consolidado em 1999 com a Declaração de Bolonha (European Ministerial Conference, 

1999), é em 2000, no âmbito da Estratégia Europeia de Emprego, que a Comissão 

Europeia e os Estados membros definem a aprendizagem ao longo da vida como “toda 

e qualquer atividade de aprendizagem, com um objetivo, empreendida numa base 

contínua e visando melhorar conhecimentos, aptidões e competências” (Comissão 

Europeia, 2000, p. 3), seguindo a abordagem mais abrangente que tinha sido adotada 

➢ Faz-se o enquadramento das temáticas da autonomia na aprendizagem e da 

carga de trabalho, considerando as orientações que emanaram do Processo de 

Bolonha. 
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pela OCDE (Organização para a Cooperação e Desenvolvimento Económico) em 19962 

(Center for Educational Research and Innovation, 2001). 

No ano seguinte, no Comunicado de Praga, a aprendizagem ao longo da vida 

é vista como “elemento essencial da Área de Ensino Superior” (European Ministerial 

Conference, 2001, par. 15), reforçando-se a importância das estratégias de 

aprendizagem ao longo da vida, uma vez que “são necessárias para enfrentar os 

desafios de competitividade e o uso de novas tecnologias, bem como para melhorar a 

coesão social, a igualdade de oportunidades e a qualidade de vida” (idem, ibidem), 

tendo esta sido incluída nas áreas a serem exploradas para o desenvolvimento do 

Processo de Bolonha. 

O papel do ensino superior na aprendizagem ao longo da vida é enfatizado 

no Comunicado de Berlim (European Ministerial Conference, 2003), que sublinha a 

necessidade de “reformas… no sentido de criar condições para tal aprendizagem, como 

uma componente necessária de ensino superior” (idem, ibidem, p. 6), nomeadamente 

“condições de… estudo adequadas, que permitam aos estudantes terminar os seus 

estudos em tempo e sem obstáculos” (idem, ibidem, p. 5). É de notar que se trata de 

um desenvolvimento suportado da aprendizagem ao longo da vida, quando se coloca a 

existência de condições apropriadas sob a responsabilidade das instituições de ensino 

superior (IES), deixando de ser algo que apenas ao estudante diz respeito. Esta ideia 

da aprendizagem ao longo da vida só ser possível quando são proporcionadas 

condições a quem tem o desejo o fazer também é defendida por Sitoe (2006, p. 287), 

que argumenta ser necessária “a confluência de três fatores: que a pessoa tenha a 

predisposição de aprendizagem, que existam ambientes de aprendizagens (centros, 

escolas, empresas, etc.) adequadamente organizados e que haja pessoas que possam 

auxiliar o aprendiz no processo de aprender (agentes de aprendizagem)”. 

Com o intuito de “contribuir para o desenvolvimento de uma educação e de 

uma formação profissional de qualidade, voltadas para o futuro” (Parlamento Europeu 

& Conselho da União Europeia, 2006, p. 11) e de garantir que “os jovens tenham 

adquirido um domínio das competências essenciais… para a vida adulta e que 

constitua(m) uma base para a aprendizagem futura e para a vida profissional, e que os 

adultos sejam capazes de desenvolver e actualizar as suas competências essenciais 

graças a um sistema coerente e abrangente de aprendizagem ao longo da vida” (idem, 

ibidem), em 2006, o Parlamento Europeu e o Conselho da União Europeia recomendam 

                                                

2 Aquando do seu desenvolvimento inicial, o conceito da aprendizagem ou educação ao longo 
da vida foi pensado no âmbito mais restrito do público adulto e do seu acesso à educação formal 
em instituições de ensino (OCDE, 2001), só se tornando mais abrangente em 1996. 
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aos Estados membros que “desenvolvam competências essenciais para todos no 

contexto das respectivas estratégias de aprendizagem ao longo da vida…, e usem o 

documento «Competências essenciais para a aprendizagem ao longo da vida — quadro 

de referência europeu» como um instrumento de referência” (idem, ibidem). 

O Quadro de Referência recomendado estabelece oito competências 

essenciais (definidas como uma combinação de conhecimentos, aptidões e atitudes 

adequadas ao contexto), entre as quais se destaca “aprender a aprender (por estar) na 

base de todas as actividades de aprendizagem” (Parlamento Europeu & Conselho da 

União Europeia, 2006, p. 14), que neste Quadro de Referência é definida como “a 

capacidade de iniciar e prosseguir uma aprendizagem, de organizar a sua própria 

aprendizagem, inclusive através de uma gestão eficaz do tempo e da informação, tanto 

individualmente como em grupo” (idem, ibidem, p. 16). É uma competência que implica 

que o estudante “tenha consciência do seu próprio método de aprendizagem e das suas 

próprias necessidades…., e que tenha a capacidade de ultrapassar os obstáculos para 

uma aprendizagem bem sucedida. A motivação e a confiança são elementos 

fundamentais para a aquisição desta competência”. (idem, ibidem, p. 16) 

Pela ênfase dada ao aprender a aprender, o «Quadro de Referência Europeu 

das Competências Essenciais para a Aprendizagem ao Longo da Vida» estabelece uma 

relação clara entre estas competências e a autonomia na aprendizagem. No quadro 

desta orientação, compete às IES proporcionar oportunidades, fornecendo o apoio 

necessário a todos os que o desejem, mas também orientando as suas formações para 

o desenvolvimento de competências facilitadoras da aprendizagem ao longo da vida, 

entre as quais se incluem a autonomia na aprendizagem. 

Em 2008, o Parlamento Europeu e o Conselho da União Europeia, considerando 

ser necessário “promover-se e melhorar-se o acesso e a participação na aprendizagem 

ao longo da vida para todos” (p. 1), recomendaram aos Estados membros o uso do 

“Quadro Europeu de Qualificações como instrumento de referência para comparar os 

níveis de qualificações dos diferentes sistemas de qualificações e para promover… a 

aprendizagem ao longo da vida” (idem, ibidem, p. 3). Nos anos seguintes, a preocupação 

foi o desenvolvimento do processo de Bolonha até 2020, ou seja, o fortalecimento do 

EEES na nova década. A atenção dada à aprendizagem ao longo da vida manteve-se, 

mas, como destaca Volles (2016), o tom começou a tornar-se mais utilitário: na 

conferência ministerial de 2012, o papel da aprendizagem ao longo da vida foi enfatizado 

como “um dos factores importantes para responder às necessidades de um mercado de 

trabalho em mudança” (European Ministerial Conference, 2012, p. 2). 
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A importância do papel vital desempenhado pelas IES na promoção da 

aprendizagem ao longo da vida continuou a ser reconhecido por diversas organizações, 

como a UNESCO (Yang, Schneller, & Roche, 2015), considerando que estas enfrentam 

um imperativo estratégico de alargar as oportunidades para essa aprendizagem, 

assegurando o seu acesso a uma população estudantil diversa. Em 2015, o EEES (pp. 

1–2) “apela ao desenvolvimento de políticas eficazes para garantir um maior acesso, 

participação e conclusão de ensino superior de qualidade para alunos não tradicionais 

e estudantes de meios desfavorecidos”, e “compromete-se a incentivar ainda mais o 

desenvolvimento da aprendizagem ao longo da vida” (idem, ibidem) para “satisfazer as 

necessidades de um mercado de trabalho em rápida mudança e da sociedade do 

conhecimento e da aprendizagem, para libertar o potencial do ensino superior e 

assegurar o desenvolvimento contínuo de competências e estimular uma maior inclusão 

social, solidariedade social e comprometimento cívico” (idem, ibidem). 

No contexto atual, não parecem existir dúvidas quanto à relevância da 

aprendizagem ao longo da vida, que é reconhecida como “uma questão altamente 

importante que a maioria dos governos enfatiza em seus programas de educação” 

(Yavuz Kapusuz & Can, 2014, p. 4187), sendo “um macro tema que é um elemento 

central da política da União Europeia” (Volles, 2016, p. 343) que se tornou “uma palavra 

de ordem em quase todos os países devido à sua crescente influência nas políticas de 

educação no mundo globalizado” (Regmi, 2015, p. 133), e que os Estados membros do 

EEES continuam a reconhecer como sendo “cada vez mais importante para as nossas 

sociedades e economias” (European Ministerial Conference, 2018, p. 3). 

Para que o ensino superior possa contribuir para o sucesso da aprendizagem 

ao longo da vida, é fundamental que os contextos académicos a promovam e facilitem. 

A autonomia na aprendizagem, enquanto competência essencial para a aprendizagem 

ao longo da vida, está assim perfeitamente enquadrada, revelando-se pertinente para a 

consolidação do EEES e para a concretização dos objetivos que estiveram na origem 

do Processo de Bolonha. 
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I.1.2 Sistema ECTS e carga de trabalho do estudante 

Quando, em 25 de maio de 1998, os Ministros da França, Alemanha, Itália e 

Reino Unido assinaram a Declaração da Sorbonne (European Ministerial Conference, 

1998), foi frisada a importância da Europa do Conhecimento e da criação de uma área 

europeia de ensino superior, aberta e promotora da mobilidade, assentando para tal na 

utilização de créditos. Em 19 de junho de 1999, um total de 29 Ministros da Educação 

europeus, incluindo Portugal, comprometeram-se com esta ideia da Europa do 

Conhecimento ao assinarem a Declaração de Bolonha (European Ministerial 

Conference, 1999), mantendo-se o objetivo da implementação de um sistema de 

créditos. 

Em 2003, no Comunicado de Berlim, os ministros encorajaram os Estados 

membros a utilizar a carga de trabalho como um dos elementos usados para descrever 

os cursos e as qualificações do ensino superior (European Ministerial Conference, 2003). 

Nesse mesmo ano, o relatório final do Projeto Tuning3 (González & Wagenaar, 2003) 

indicava que o sistema ECTS tinha sido concebido como um sistema de créditos baseado 

no volume de trabalho do estudante. O relatório clarificava o «crédito» como uma medida 

da carga de trabalho do estudante baseada no tempo necessário para completar uma 

dada unidade de ensino/aprendizagem. Este tempo incluía as horas de contacto com o 

professor (carga de trabalho presencial) e o tempo de estudo e de realização de trabalhos 

(carga de trabalho autónomo). Esta definição estava de acordo com os desenvolvimentos 

dos sistemas de créditos que tinham ocorrido na década de 80, num conjunto de países 

como a Noruega, Suécia, Dinamarca, a Holanda e o Reino Unido. Por isso, nestes países, 

o sistema ECTS estava a ser mais facilmente implementado, ao contrário do que 

acontecia nos países que tinham baseado os seus sistemas de créditos no número de 

horas de contacto ou de ensino. Nestes, a alocação de créditos às unidades curriculares 

tinha sido feita inicialmente com base nas horas de ensino de cada uma, assentando na 

suposição de que o número de horas de ensino refletia, mais ou menos, a carga de 

trabalho do estudante, o que nem sempre era verdade. 

Não obstante o sistema usado anteriormente, todos os países tiveram alguns 

problemas na mudança para o sistema de créditos ECTS. Era difícil tornar claro que a 

complexidade ou importância de um tópico, por si só, não determinava a alocação de 

créditos. Os créditos só dependiam da quantidade de tempo que um estudante típico 

                                                

3 O projeto «Tuning - sintonizar as estruturas educativas da Europa», abordava várias das linhas 
de ação acordadas em Bolonha, nomeadamente o estabelecimento de um sistema de créditos, 
tendo sido criado em 2000 por um conjunto de universidades europeias. 

http://www.dges.mctes.pt/DGES/pt/Estudantes/Processo+de+Bolonha/Processo+de+Bolonha/O+Processo+de+Bolonha.htm
http://www.dges.mctes.pt/DGES/pt/Estudantes/Processo+de+Bolonha/Objectivos/ECTS/Etcs.htm
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demorava a aprender a matéria e a completar com sucesso a unidade curricular. 

Argumentava-se (González & Wagenaar, 2003) que, apesar de frequentemente se 

defender a inexistência deste «estudante típico», haveria um certo consenso sobre o facto 

de que adquirir certos conhecimentos e capacidades demoraria um certo tempo e exigiria 

uma determinada preparação de base. Então, o tempo despendido e a preparação de 

base seriam dois elementos de uma aprendizagem bem-sucedida de um determinado 

tópico ou unidade curricular. Foi comumente aceite que, se um estudante típico colocasse 

mais esforço na preparação de um exame, a classificação obtida provavelmente seria 

mais alta, existindo uma relação entre o esforço e os resultados obtidos. 

Para facilitar a atribuição dos créditos, o relatório do projeto «Tuning» de 2005 

(González & Wagenaar, 2005) sugeria uma abordagem para determinar a carga de 

trabalho dos estudantes, que envolvia: (1) A estimativa da carga de trabalho dos 

estudantes com base nas atividades de aprendizagem; (2) A sua verificação durante e 

após o processo de ensino/aprendizagem com recurso a inquéritos aos estudantes; (3) 

O ajustamento da carga de trabalho e/ou das atividades de aprendizagem. Deste modo, 

o processo de atribuição de créditos era também uma forma de proporcionar mais 

reflexão na conceção do currículo e na escolha de métodos de ensino por parte dos 

professores. Tinha-se em consideração o feedback por parte dos estudantes, não só 

sobre o modo como experienciavam a carga de trabalho, mas também sobre a sua 

motivação e tempo reservado para a unidade curricular. A preocupação com a correta 

implementação do sistema de créditos manteve-se e, em 2007, no Comunicado de 

Londres, podia ler-se que “de futuro, os esforços devem concentrar-se na… 

implementação correta dos ECTS, baseados nos resultados da aprendizagem e na 

carga de trabalho do estudante” (European Ministerial Conference, 2007, p. 2). 

Também os relatórios do Processo de Bolonha foram pondo em evidência as 

dificuldades encontradas na sua implementação. Um dos principais problemas 

apontados no relatório de Balanço do Processo de Bolonha de 2009 (Rauhvargers, 

Deane, & Pauwels, 2009) era a falta de coragem ou vontade de ir além de simplesmente 

mudar os procedimentos e o «palavreado» por trás das estruturas educativas existentes 

e fazer alterações reais nas próprias estruturas. Em muitas instituições, os ECTS eram 

usados meramente como um exercício burocrático e não eram baseados em nenhum 

cálculo realista e significativo da carga de trabalho dos estudantes, nem havia 

evidências da sua ligação aos resultados esperados de aprendizagem. 

Por este motivo, em 2009, no «Guia do Utilizador do sistema ECTS» 

estabeleceu-se que os créditos ECTS se baseiam “na carga de trabalho que os alunos 

precisam para alcançar os resultados de aprendizagem esperados” (Comissão 
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Europeia, 2009, p. 11) e não apenas a enunciação mais genérica da conclusão com 

sucesso de uma unidade curricular. Estes resultados de aprendizagem “descrevem o 

que se espera que o aluno conheça, compreenda e seja capaz de fazer após a 

conclusão bem sucedida de um processo de aprendizagem” (idem, ibidem). 

Mesmo com a alteração introduzida no guia de 2009, que enfatizava a 

importância dos resultados de aprendizagem em articulação com a carga de trabalho, 

o primeiro relatório de implementação do Processo de Bolonha (Education Audiovisual 

and Culture Executive Agency, Eurydice Network, Eurostat, & Eurostudent, 2018) 

enfatizava, em 2012, que depois de ultrapassadas as dificuldades iniciais, o aspeto mais 

premente continuava a ser ligar todos os componentes do currículo a resultados de 

aprendizagem. Se, pelo lado positivo, não havia nenhum país que fizesse a atribuição 

de créditos apenas com base nas horas de contacto, pelo lado negativo, havia ainda 

países nos quais a base da atribuição de créditos era a carga de trabalho do estudante, 

sem ligação aos resultados esperados de aprendizagem. Considerava-se que a 

“implementação adequada dos ECTS é muito importante para se atingir os objetivos de 

Bolonha”, sendo uma das “linhas de ação de Bolonha que requer muito esforço” 

(Education Audiovisual and Culture Executive Agency et al., 2018, pp. 46–47). 

Na sequência do Comunicado de Bucareste (European Ministerial Conference, 

2012), o «Guia do Utilizador do sistema ECTS» voltou a ser revisto, com o intuito de 

reforçar a implementação dos resultados de aprendizagem no EEES, levando as IES a 

vincularem ainda mais os créditos aos resultados de aprendizagem e à carga de 

trabalho dos estudantes, e a incluírem a obtenção de resultados de aprendizagem nos 

procedimentos de avaliação. Na mais recente deste guia (Comissão Europeia, 2015, p. 

10), “os créditos ECTS expressam o volume de aprendizagem com base nos resultados 

de aprendizagem definidos e na carga de trabalho que lhes está associada”, notando-

se que efetivamente é colocada uma maior ênfase nos resultados de aprendizagem. Os 

resultados de aprendizagem são definidos como “declarações do que o indivíduo 

conhece, compreende e é capaz de fazer na conclusão de um processo de 

aprendizagem” (idem, ibidem), e a carga de trabalho “é uma estimativa do tempo 

individual que normalmente é preciso para completar todas as atividades de 

aprendizagem, como palestras, seminários, projetos, trabalhos práticos, estágios, e 

estudo individual necessário para alcançar os resultados de aprendizagem definidos em 

ambientes formais de aprendizagem” (idem, ibidem). Procurou-se, assim, dar resposta 

a um conjunto de dificuldades e obstáculos na utilização do sistema de créditos ECTS, 

abordando as preocupações de vários intervenientes neste processo. 
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Um desses intervenientes, a Associação dos Estudantes Europeus (ESU, 

antiga ESIB), tem desde 2005 manifestado alguma preocupação com o modo como o 

sistema de créditos ECTS está a ser implementado (ESIB - The National Unions of 

Students in Europe, 2005, 2007, European Students’ Union, 2009, 2012, 2015). Em 

2015, o relatório da ESU refere que, ainda que o sistema de créditos ECTS esteja 

implementado em muitos países, esta implementação é, em muitos casos superficial, 

“sem recorrer à carga de trabalho e aos objetivos de aprendizagem para a atribuição 

dos créditos” (European Students’ Union, 2015, p. 49). Volvida uma década desde que 

começaram a expressar a sua preocupação com este assunto, apenas 4 das 38 

associações de estudantes nacionais concordam estar bastante satisfeitas com a 

implementação do sistemas e créditos nos respetivos países, apesar de 27 indicarem 

terem já este sistema em funcionamento. Os problemas reportados estão relacionados 

com a atribuição arbitrária e irrealista dos créditos (que não se baseavam na carga de 

trabalho e nos resultados de aprendizagem, de acordo com o indicado pela Comissão 

Europeia em 2009) e com a existência simultânea de mais do que um sistema de 

créditos (o sistema ECTS e o sistema nacional). 

No relatório de implementação do Processo de Bolonha de 2015 (Education 

Audiovisual and Culture Executive Agency, Eurydice Network, Eurostat, & Eurostudent, 

2015) foram reportadas evidências de progresso na implementação do sistema de 

créditos ECTS, comparativamente a 2012. O sistema de créditos estaria implementado 

praticamente em todos os países, havendo também progresso na sua ligação aos 

resultados de aprendizagem, apesar de este ser um aspeto no qual mais esforço seria 

ainda necessário. Em 2018, no Comunicado de Paris, os Ministros da Educação dos 48 

países que são atualmente membros do EEES, renovam o “compromisso de assegurar 

a plena implementação do ECTS, seguindo as orientações estabelecidas no Guia do 

Usuário do ECTS 2015” (European Ministerial Conference, 2018, p. 2). 

Quando, em 2003, surgiram indicações para que o sistema de créditos tivesse 

por base a carga de trabalho do estudante, a mudança não foi fácil, mesmo nos casos 

em que já havia um sistema de créditos em vigor. Durante os anos que se seguiram 

foram diversas vezes manifestadas preocupações relacionadas com a sua correta 

implementação. Volvidos 20 anos desde que os Ministros da França, Alemanha, Itália e 

Reino Unido assinaram a Declaração da Sorbonne, procura-se que o sistema de 

créditos ECTS tenha também em consideração os resultados de aprendizagem, 

reiterando-se o compromisso inicialmente assumido para que a sua implementação seja 

concretizada com sucesso. 
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I.1.3 Paradigma educativo do ensino superior 

A menção de que um resultado significativo do Processo de Bolonha poderia 

vir a ser uma mudança de paradigma educativo, em direção a um ensino superior 

centrado no estudante, por oposição a um paradigma determinado pelo professor, foi 

formalizada em 2007 no Comunicado de Londres (European Ministerial Conference, 

2007). Esta ideia foi reforçada em 2009, no Comunicado de Leuven (European 

Ministerial Conference, 2009), que mencionava especificamente a «aprendizagem 

centrada no estudante»4 e a mobilidade, como meios para os estudantes 

desenvolverem as competências necessárias para um mercado de trabalho em 

constante mudança. Foi afirmada a importância do ensino enquanto missão do ensino 

superior, acentuando a necessidade de uma reforma curricular contínua para o 

desenvolvimento de resultados de aprendizagem. As reformas curriculares eram assim 

identificadas como um processo contínuo que deveria conduzir a percursos educativos 

de elevada qualidade, flexíveis e mais à medida do indivíduo. 

Em 2010, na Declaração de Budapeste-Viena, “apelava-se a todos os atores 

envolvidos para facilitarem ambientes de trabalho e aprendizagem inspiradores e 

fomentarem a aprendizagem centrada no estudante, como um modo de empoderar o 

aprendente em todas as formas de educação, providenciando a melhor solução para 

percursos de aprendizagem sustentáveis e flexíveis” (European Ministerial Conference, 

2010, par. 10). O “compromisso de promover a aprendizagem centrada no aluno no 

ensino superior, caracterizada por métodos inovadores de ensino que envolvem os 

alunos como participantes ativos na sua própria aprendizagem” (European Ministerial 

Conference, 2012, p. 2), foi reiterado em 2012, no Comunicado de Bucareste. 

O EEES assumiu como a sua principal missão, em 2015, a melhoria da 

qualidade e da relevância da aprendizagem e do ensino, através do incentivo e apoio 

das IES na promoção da inovação pedagógica em ambientes de aprendizagem 

centrados no aluno (European Ministerial Conference, 2015). Procurando ir mais longe, 

os Estados membros reconheceram, em 2018, a necessidade haver uma maior 

cooperação no que respeita às práticas de ensino e aprendizagem inovadoras, 

comprometendo-se “a desenvolver abordagens novas e inclusivas para a melhoria 

contínua da aprendizagem e do ensino” (European Ministerial Conference, 2018, p. 3). 

Assim, e com o intuito de desenvolver e implementar completamente a aprendizagem 

centrada no estudante, o EEES “desenvolveria iniciativas europeias conjuntas para 

apoiar e estimular um vasto leque de práticas inovadoras de ensino e aprendizagem, 

aproveitando as boas práticas existentes” (idem, ibidem). 

                                                

4 Student-centred learning 
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Ou seja, ainda que a mudança de paradigma educativo não tenha sido um 

dos primeiros objetivos do Processo de Bolonha, a necessidade de mudar para uma 

abordagem mais centrada no estudante e na aprendizagem, tem estado bem presente 

nos discursos relativos ao EEES da última década, que têm associado a ideia de 

qualidade do ensino aos resultados da aprendizagem. No relatório de implementação 

do Processo de Bolonha publicado em 2018 (Education Audiovisual and Culture 

Executive Agency et al.) reconhece-se que, “usar uma combinação da abordagem 

baseada nos resultados de aprendizagem e da carga de trabalho do estudante na 

conceção dos planos curriculares coloca o estudante no centro do processo de ensino 

e aprendizagem” (2018, p. 50). 

É possível perceber que, no quadro do Processo de Bolonha: (1) Existe uma 

valorização da aprendizagem, enquanto processo contínuo, ao longo da vida, que exige 

a participação ativa do estudante; (2) O estudante está no centro do processo de ensino 

e aprendizagem e o tempo necessário para o estudante concluir este processo é 

valorizado através dos resultados de aprendizagem e da contabilização da respetiva 

carga de trabalho, por recurso ao sistema de créditos ECTS; (3) As IES devem 

proporcionar ambientes de aprendizagem que encorajem o estudante a tornar-se um 

agente da sua própria aprendizagem, responsabilizando-o e empoderando-o. 

Pelo contínuo reiterar da importância de colocar o foco no estudante e na 

aprendizagem e na necessidade de práticas de ensino e aprendizagem inovadoras 

(European Ministerial Conference, 2010, 2012, 2015, 2018) percebe-se que a mudança 

do contexto académico é inevitável, para que as IES possam responder aos crescentes 

desafios, disponibilizando ambientes motivadores, incentivadores e facilitadores da 

aprendizagem. Contudo, isso não significa que seja suficiente mudar as IES, os cursos, 

os professores e as suas práticas: mudar o processo educativo implica mudar a relação 

do estudante com a aprendizagem, o que pode não ser fácil. Almeida e Vasconcelos 

(2008, p. 30) apontam que algumas das dificuldades sentidas pelos estudantes 

“reflectem alguns sinais de falta de preparação, nomeadamente ao nível das 

competências de auto-regulação e, consequentemente, de gestão do tempo, 

concretamente traduzidas em contestações baseadas no aumento da carga de trabalho 

que lhes é imposta”. Corroborando esta ideia, é preciso preparar os estudantes para 

este desafio, dotando-os de competências de autonomia na aprendizagem, levando-os 

a aprender de modo autodirigido e garantindo a sua capacidade para gerir a carga de 

trabalho que lhes está a ser pedida, e que facilmente se pode tornar demasiada para 

estudantes com preparação insuficiente, colocando em causa a mudança de paradigma 

educativo pretendida. 
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Trindade (2010, p. 93) destaca o papel dos professores, cuja ação “se deverá 

concretizar em torno de quatro eixos didáticos fundamentais: (i) as situações de apoio 

directo às aprendizagens dos alunos; (ii) as situações de apoio ao trabalho autónomo 

dos alunos; (iii) a organização de situações de trabalho e de aprendizagem; e (iv) as 

situações de apoio e estímulo à reflexão dos alunos”. Nesta perspetiva, a influência do 

professor não está circunscrita à sala de aula e ao ensino (carga de trabalho presencial), 

estendendo-se também à sua componente autónoma. 

Percebe-se que a carga de trabalho do estudante é uma «ferramenta» fulcral 

desta mudança paradigmática, pelo modo como pode influenciar o tempo dedicado às 

atividades curriculares, e consequentemente a aprendizagem. No contexto nacional, 

esta preocupação com a carga de trabalho não é desprezável, porque o tempo dedicado 

à aprendizagem assume proporções significativas: os dados mais recentes do projeto 

EUROSTUDENT5, no qual Portugal participou (Hauschildt et al., 2018; Orr et al., 2011), 

mostram que a ocupação semanal dos estudantes do 1º ciclo do ensino superior é das 

maiores da Europa (a maior em 2008-11, e a terceira maior em 2015-18, 41 h/semana 

e 39 h/semana, respetivamente). 

No total dos 28 países que participaram na recolha de dados de 2015-18 

(Hauschildt, Vögtle, & Gwosć, 2018), as cargas de trabalho reportadas pelos estudantes 

variam entre 28,9 e 41,7 h/semana, sendo os estudantes portugueses os que têm a 

maior carga de trabalho presencial, com um total de 22,5 h/semana de contacto. 

Quando se considera as horas de contacto, de estudo independente e de exercício de 

uma profissão remunerada, os estudantes portugueses despendem 47 h/semana 

(Hauschildt et al., 2018). 

No EEES, as menores cargas de trabalho são as reportadas pelos estudantes 

ingleses. Diversos estudos realizados no Reino Unido (como citados em Brennan, Patel, 

& Tang, 2009; Bekhradnia, 2009, 2012, 2013; Gibbs, 2007) mostraram que estes 

estudantes estudavam aparentemente menos (em média, menos 7 h/semana) do que 

os estudantes da Europa Continental (no Reino Unido, 34% dos estudantes estudavam 

menos que 20 h/semana enquanto que na Europa continental apenas 5 a 25% o 

faziam). Os resultados dos inquéritos anuais sobre a experiência académica dos 

estudantes do ensino superior6 confirmam que a carga de trabalho total dos estudantes 

                                                

5 O principal objetivo do projeto EUROSTUDENT é a recolha de dados comparáveis sobre a 
dimensão social do ensino superior na Europa. 
6 Levado a cabo no Reino Unido desde 2006, o «Student Academic Experience Survey» foi 
desenvolvido pela Higher Education Academy (HEA) e pelo Higher Education Policy Institute 
(HEPI). 
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do ensino superior ingleses parece estar a diminuir com o tempo (27,4 h/semana em 

2015, 26,9 h/semana em 2016, e 25,8 h/semana em 2017), apesar das horas de 

contacto que os estudantes frequentam se terem mantido sensivelmente as mesmas 

(12,1 h/semana, das cerca de 13,5 h/semana que constituem o seu horário de aulas; 

Neves & Hillman, 2017). Comparativamente com as cargas de trabalho totais reportadas 

pelos estudantes dos restantes países do EEES, a dos estudantes ingleses é sempre a 

menor (os estudantes turcos reportam o menor valor, de 28,9 h/semana; Hauschildt et 

al., 2018). 

Esta carga de trabalho, comparativamente baixa, dos estudantes ingleses pode 

ser parcialmente explicada pela proporção de estudantes que trabalha (Gibbs, 2007), 

havendo estudos, quer no Reino Unido (Hunt, Lincoln, & Walker, 2004), quer nos 

Estados Unidos da América (Plant, Ericsson, Hill, & Asberg, 2005), que comprovam o 

impacto negativo que o emprego tem no desempenho dos estudantes pela dificuldade 

que estes têm em dedicar-se ao estudo nos períodos e nas condições mais adequadas 

e durante o tempo necessário. Contudo, quando se compara os estudantes do EEES 

que trabalham com os estudantes ingleses, verifica-se que mesmo neste caso, os 

estudantes ingleses dedicam menos horas ao estudo (Brennan et al., 2009; Hauschildt 

et al., 2018; Neves & Hillman, 2017). 

A comparação aqui feita com os estudantes do Reino Unido procura ilustrar o 

facto de que não são os estudantes que estudam mais horas que tem um melhor 

desempenho: os mais capazes podem necessitar de menos horas, e os mais 

estratégicos e os que têm hábitos de estudo mais eficazes podem ser bem-sucedidos 

com menos horas, enquanto os menos capazes podem necessitar de mais horas para 

realizar as aprendizagens essenciais (Plant et al., 2005). Innis e Shaw (1997) 

mostraram, num estudo conduzido com estudantes ingleses que, à medida que os anos 

do curso avançam, os estudantes gastam mais tempo nas atividades que são avaliadas 

e menos tempo em aulas. Isto é consistente com um distanciar dos estudantes 

relativamente a métodos de ensino mais formais, procurando métodos de aprendizagem 

mais independentes à medida que progridem no curso. 

Também quando comparados com os seus colegas europeus, os estudantes 

ingleses dão menos ênfase à figura do professor enquanto principal fonte de 

conhecimento. Existem evidências de que os estudantes ingleses são menos 

dependentes dos seus professores do que os estudantes de outros países europeus 

(32% no caso dos estudantes ingleses, em vez dos 35% da média europeia; Schomburg 

e Teichler, 2006, sobre dados recolhidos em 1994/95). A dependência do ensino e dos 

professores parece ser uma questão cultural, na medida em que, em alguns países é 
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esperado que os estudantes adquiram a maior parte do seu conhecimento dos seus 

professores, durante as aulas e que o relembrem e reproduzam nos exames, enquanto 

noutros países é colocada maior ênfase na autonomia do aprendente e no «aprender a 

aprender» como objetivo chave da experiência académica (Salim, 2017). Schomburg e 

Teichler (2006, sobre dados recolhidos em 1994/95) reportam que 68% dos estudantes 

ingleses consideram que a aprendizagem independente é muito ou bastante valorizada 

nas unidades curriculares (a média europeia é 59%). Isto contrasta com os valores de 

29% da Espanha e de 33% do Japão. Para Cotterall (1995a), as expectativas que os 

estudantes têm do trabalho que os espera podem ser um obstáculo para os professores 

que querem transferir mais responsabilidade (e autonomia) para os seus estudantes. 

A dificuldade em mudar aspetos que estão enraizados no contexto cultural é 

bem ilustrada por Sanprasert (2010, p. 110) quando refere, a propósito de um estudo 

realizado com estudantes tailandeses do ensino superior, que “as influências culturais 

e as normas educacionais são obstáculos à promoção da aprendizagem autónoma na 

Tailândia” porque, não só “os estudantes são passivos, obedientes, acríticos e sem 

vontade de desafiar a autoridade dos professores” como os próprios professores, "que 

foram ensinados neste sistema, têm grande dificuldade em fazer a transição de um 

ensino por transmissão para um outro mais centrado na aprendizagem". Por 

conseguinte, apesar de formalmente, no âmbito da adequação dos cursos ao Processo 

de Bolonha, se ter assistido a uma diminuição da carga de trabalho presencial (tempo 

de aulas), com o objetivo de transferir a restante carga de trabalho para uma 

aprendizagem mais autónoma e menos dependente do professor, isso não significa que 

os estudantes sejam capazes, ou queiram fazer essa transição, assumindo uma maior 

responsabilidade pela sua própria aprendizagem (Pogacnik et al., 2004). 

A importância desta responsabilização do estudante pela aprendizagem está 

bem documentada pela inúmera investigação realizada nas últimas três décadas 

(Benson, 2001; Cotterall, 1995; Littlewood, 1996), que tem apoiado a promoção da 

autonomia na aprendizagem como um dos modos de promover um ambiente onde 

possam ocorrer ensino e aprendizagem efetivos, e no qual os estudantes se sintam 

motivados para aprender, aumentando a eficácia deste processo (Sanprasert, 2010). 

Ou seja, se o aprendente não aceitar as suas responsabilidades, não terá vontade de 

aprender e não será bem-sucedido nas aprendizagens que necessitará de fazer ao 

longo da vida. Já Little (2002) no princípio deste século apresentava dois argumentos 

gerais a favor de tentar tornar os aprendentes autónomos: primeiro, se os aprendentes 

estiverem reflexivamente comprometidos com a sua própria aprendizagem, é provável 

que sejam mais eficientes e eficazes, porque estão mais focados e mais envolvidos 
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pessoalmente, segundo, se os aprendentes estiverem proactivamente comprometidos 

com a sua aprendizagem, o problema da motivação fica, por definição, resolvido. Ainda 

que nem sempre se sintam satisfeitos com todos os aspetos da sua aprendizagem, os 

aprendentes autónomos desenvolveram recursos reflexivos e de atitude que os torna 

capazes de superar contratempos motivacionais temporários. 

É de salientar que Little (2003, par. 3) refere a importância de “tornar os 

aprendentes autónomos” porque, para o autor, os aprendentes não aceitam 

automaticamente a responsabilidade da sua aprendizagem e não irão necessariamente 

considerar fácil refletir criticamente sobre o seu processo de aprendizagem. Por isso, é 

necessária uma intervenção contínua na prática da sala de aula para promover a 

autonomia do aprendente. Também Sanprasert (2010) salienta que o desenvolvimento 

da autonomia do aprendente depende, em primeiro lugar e acima de tudo, das iniciativas 

levadas a cabo pelo professor. Contudo, para que os estudantes se tornem aprendentes 

autónomos não basta que o professor lhes diga que o têm de fazer. É preciso que o 

contexto académico e as práticas de ensino promovam a autonomia dos aprendentes e 

a autodireção na aprendizagem. 

Como aqui foi exposto, a mudança do paradigma educativo do ensino superior, 

que coloca o estudante no centro do processo ensino-aprendizagem, e o 

desenvolvimento da autonomia na aprendizagem, que o empodera e, simultaneamente, 

responsabiliza, estão intimamente relacionados, e interligados. Se, por um lado, 

aprender com autonomia torna a aprendizagem mais efetiva, enfatizando a sua 

importância, um ensino mais centrado no estudante, responsabiliza-o, promovendo o 

desenvolvimento da sua autonomia. É às IES que compete a criação de contextos 

académicos e ambientes de aprendizagem que, no âmbito do trabalho curricular a 

desenvolver pelo estudante, e da correspondente carga de trabalho, suportem, orientem 

e permitam percursos educativos flexíveis e mais à medida de cada pessoa. 
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I.1.4 Enquadramento legislativo em Portugal 

Apesar do Estado Português se ter comprometido a adotar um conjunto de 

ações de reformulação em organização, em métodos e em conteúdos dos seus 

sistemas de ensino superior, a 19 de junho de 1999 com a subscrição da Declaração de 

Bolonha, as IES tiveram de esperar vários anos até ser criada a legislação necessária 

(Sin, Veiga, & Amaral, 2016; Veiga & Amaral, 2009). Só em 2005, com o Decreto-Lei 

n.º 42/2005, de 22 de fevereiro (Ministério da Ciência Tecnologia e Ensino Superior, 

2005) é que foram instituídos os princípios reguladores de instrumentos para a criação 

do EEES. Segundo este Decreto-Lei (Ministério da Ciência Tecnologia e Ensino 

Superior, 2005, p. 1494), “a criação de um novo sistema de créditos curriculares… 

constitui um dos instrumentos mais relevantes desta política europeia de evolução do 

paradigma formativo”. O estudante passa a desempenhar o papel central, pelo que se 

considerará “a globalidade do trabalho de formação do aluno, incluindo as horas de 

contacto, as horas de projeto, as horas de trabalho de campo, o estudo individual e as 

atividades relacionadas com avaliação” (idem, ibidem). Definia-se que a atribuição de 

créditos obedecia a um conjunto de princípios, dos quais se destacam “a) O trabalho é 

medido em horas estimadas de trabalho do estudante; b) O número de horas de trabalho 

do estudante a considerar inclui todas as formas de trabalho previstas, designadamente 

as horas de contacto e as horas dedicadas a estágios, projetos, trabalhos no terreno, 

estudo e avaliação” (Ministério da Ciência Tecnologia e Ensino Superior, 2005, p. 1495). 

Estabelecia-se 60 créditos para o trabalho de um ano curricular, que teria de situar-se 

entre mil e quinhentas e mil seiscentas e oitenta horas e ser cumprido num período de 

36 a 40 semanas (Ministério da Ciência Tecnologia e Ensino Superior, 2005). Com base 

nas formas de trabalho previstas, era possível distinguir duas componentes na carga de 

trabalho: a carga de trabalho presencial (horas de contacto e de avaliação, que 

decorrem na presença do professor) e a carga de trabalho autónomo (horas dedicadas 

a estágios, projetos, trabalhos no terreno e estudo, que o estudante realiza sozinho ou 

em grupo, mas sem a presença do professor). 

A 30 de agosto, a Lei n.º 49/2005 (Assembleia da República, 2005) introduziu 

no articulado da Lei de Bases do Sistema Educativo, as alterações indispensáveis à 

concretização do Processo de Bolonha, nomeadamente: a criação de condições para 

que todos os cidadãos possam ter acesso à aprendizagem ao longo da vida e a adoção 

do sistema europeu de créditos curriculares, baseado no trabalho dos estudantes. Na 

sequência das alterações à Lei de Bases do Sistema Educativo, o Decreto-Lei 

n.º 64/2006 de 21 de março (Ministério da Ciência Tecnologia e Ensino Superior, 

2006a), regulamentava as provas especialmente adequadas destinadas a avaliar a 
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capacidade para a frequência do ensino superior dos maiores de 23 anos. O intuito era 

“alargar o ensino superior a novos públicos, aqueles que a ele não acederam na «idade 

normal» e contribuir, em simultâneo, para impedir a diminuição de estudantes no ensino 

superior e diminuir a natureza ainda elitista desse nível de ensino em Portugal” (Cabrito, 

2011, p. 9). 

As alterações relativas ao novo modelo de organização do ensino superior, no 

que respeita à organização dos ciclos de estudos, foram regulamentadas no Decreto-

Lei n.º 74/2006 de 24 de março (Ministério da Ciência Tecnologia e Ensino Superior, 

2006b), que aprovou o regime jurídico dos graus e diplomas do ensino superior. 

Neste Decreto-Lei estabelece-se que no ensino politécnico são conferidos os graus 

académicos de licenciado e de mestre, e que no ensino universitário são conferidos os 

graus académicos de licenciado, mestre e doutor. 

Ainda que tardiamente (Veiga & Amaral, 2009), e resultado de um “processo 

longo e confuso” (Sin et al., 2016, p. 126), estavam assim concretizadas na lei 

portuguesa, as principais orientações europeias para a implementação do processo de 

Bolonha, e que Almeida e Vasconcelos (2008, p. 27) descrevem como “os dois pilares 

legislativos da adopção do Modelo de Bolonha na organização da formação académica 

superior em Portugal”. Nos anos seguintes, sucedem-se as alterações e a emissão de 

nova legislação relativa ao ensino superior, ainda que entre a “implementação formal e 

a efetiva impregnação do modelo de Bolonha nas instituições de ensino superior e na 

sua vida interna haja uma distância considerável” (Magalhães, 2010, p.44). 

A acompanhar estas medidas, em 2007, o Governo aprovou o regime jurídico 

da avaliação do ensino superior, com a Lei n.º 38/2007, de 16 de agosto (Assembleia 

da República, 2007a), procurando “assegurar uma melhoria da qualidade das 

instituições de Ensino Superior em Portugal, a prestação de informação fundamentada 

à sociedade sobre o desempenho das instituições (prestação pública de contas), e o 

desenvolvimento, em cada instituição, de um clima e cultura de garantia de qualidade” 

(Almeida & Vasconcelos, 2008, p. 30). Para essa avaliação foi estabelecido um conjunto 

de parâmetros, quer para a atuação dos estabelecimentos de ensino superior, quer para 

os resultados decorrentes da sua atividade, definindo que a avaliação incidia “sobre os 

estabelecimentos de ensino superior e as suas unidades orgânicas, e os ciclos de 

estudos” (Assembleia da República, 2007a, p. 5311). Nesse mesmo ano, com o 

Decreto-Lei n.º 369/2007 de 5 de novembro (Ministério da Ciência Tecnologia e Ensino 

Superior, 2007), foi criada a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior 

(A3ES), com o propósito de ser responsável pela avaliação e acreditação das 

instituições e seus ciclos de estudos, dependendo a acreditação, integralmente, dos 

resultados do processo de avaliação. 
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Foi também em 2007, com o Decreto-Lei n.º 396/2007 de 31 de dezembro 

(Ministério do Trabalho e da Segurança, 2007) que se procedeu à criação do Sistema 

Nacional de Qualificações, em articulação com o Quadro Europeu de Qualificações, 

tendo como objetivo fundamental, promover a elevação da formação de base da 

população ativa, através da progressão escolar e profissional. No Quadro Nacional de 

Qualificações definiu-se “a estrutura de níveis de qualificação, incluindo requisitos de 

acesso e a habilitação escolar a que corresponde, tendo em conta o quadro europeu, 

com vista a permitir a comparação dos níveis de qualificação dos diferentes sistemas 

dos Estados membros” (Ministério do Trabalho e da Segurança, 2007, p. 9168). 

Com o Decreto-Lei n.º 107/2008 de 23 de setembro (Ministério da Ciência 

Tecnologia e Ensino Superior, 2008), procedeu-se à primeira alteração do Decreto-Lei 

n.º 74/2006 (regime jurídico dos graus e diplomas do ensino superior). Com esta 

alteração, procurou-se promover o aprofundamento do Processo de Bolonha no ensino 

superior, simplificar e desburocratizar os procedimentos de autorização de 

funcionamento de cursos, introduzindo, entre outras, medidas para garantir maior 

flexibilidade no acesso à formação superior. Mencionava-se, no referido decreto, que a 

concretização do Processo de Bolonha, ao nível da adoção do modelo de organização 

do ensino superior, estaria previsivelmente concluída em 2010, incluindo a adoção do 

sistema europeu de transferência e de acumulação de créditos (ECTS). Previa-se “a 

elaboração, por cada instituição de ensino superior, de um relatório anual, público, 

acerca do progresso da concretização do Processo de Bolonha nesta vertente” 

(Ministério da Ciência Tecnologia e Ensino Superior, 2008, p. 3835). Este relatório, a 

elaborar para os anos letivos de 2006-07 a 2010-11, deveria incluir “informação sobre… 

as metodologias e indicadores adotados para a aferição, por unidade curricular, da 

relação entre os créditos fixados e as competências a alcançar, e os métodos de 

trabalho adotados para a integração da aprendizagem e da avaliação de 

conhecimentos” (idem, ibidem). Os indicadores deveriam considerar “a evolução do 

peso das várias componentes do trabalho do estudante no número de horas de trabalho 

total, nomeadamente total de horas de contacto, componente experimental, 

componente de projeto” (idem, ibidem). 

Em 2009, através da publicação da Portaria n.º 782/2009, de 23 de julho 

(Ministério do Trabalho e da Segurança, Ministério da Educação, & Ministério da Ciência 

Tecnologia e Ensino Superior, 2009), foi regulado o Quadro Nacional de Qualificações 

(QNQ) e definidos os descritores para a caracterização dos níveis de qualificação 

nacionais. Enfatizava-se a “mudança importante na forma de conceptualização e 

descrição das qualificações, ao permitir compará-las de acordo com as competências a 
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que correspondem e não com os métodos ou vias de ensino e formação pelos quais 

foram adquiridas” (Ministério do Trabalho e da Segurança et al., 2009, p. 4776) 

salientando-se que o QNQ permite “que os indivíduos e os empregadores tenham uma 

percepção mais exacta do valor relativo das qualificações, o que contribui para o melhor 

funcionamento do mercado de trabalho” (idem, ibidem). 

A 14 de setembro desse mesmo ano, o Decreto-Lei n.º 230/2009 (Ministério da 

Ciência Tecnologia e Ensino Superior, 2009) introduz a segunda alteração do Decreto-

Lei n.º 74/2006 (regime jurídico dos graus e diplomas do ensino superior), criando 

a possibilidade de obtenção do grau de doutor com base no reconhecimento e análise 

de obras, e com base em trabalhos científicos publicados, e determina a 

desmaterialização de procedimentos relativos ao processo individual do estudante e à 

emissão dos documentos comprovativos da titularidade dos graus e diplomas. 

A terceira alteração ao Decreto-Lei n.º 74/2006 (regime jurídico dos graus e 

diplomas do ensino superior) é feita em 2013, com o Decreto-Lei n.º 115/2013 de 7 

de agosto (Ministério da Educação e da Ciência, 2013), que atualiza, clarifica, define e 

esclarece alguns aspetos. A importância do conhecimento é enfatizada, esclarecendo 

que nada no Processo de Bolonha indica o contrário, e que um sistema baseado no 

desenvolvimento de competências tem como base a aquisição de conhecimentos. A 

dualidade do ensino superior é reforçada no que respeita aos requisitos relativos à 

composição do corpo docente das instituições de ensino superior universitárias e 

politécnicas para cada um dos ciclos de estudos conferentes de grau académico. Este 

decreto precisa ainda o que se deve entender por corpo docente próprio, qualificado e 

especializado e como devem ser compostos os júris de provas de mestrado e 

doutoramento, enfatizando a diferenciação pretendida entre os sistemas universitário e 

politécnico do ensino superior. Esta, e outras medidas legisladas, “pretendem contribuir 

para a qualidade dos graus atribuídos pelas instituições de ensino superior em Portugal 

e para o seu crescente prestígio e credibilidade” (Ministério da Educação e da Ciência, 

2013, p. 4749). 

Com a finalidade de “alargar e diversificar o espectro da oferta de ensino 

superior em Portugal e, por essa via, aumentar o número de cidadãos com qualificações 

superiores, contribuindo, desta forma, para um aumento da competitividade nacional” 

(Ministério da Educação e da Ciência, 2014, p. 2074), foi criado um novo ciclo de 

estudos superiores não conferente de grau académico, pelo Decreto-Lei n.º 43/2014 

de 18 de março (Ministério da Educação e da Ciência, 2014), no âmbito do ensino 

politécnico. Em 2016, estes cursos são «reconvertidos» para darem lugar a um ciclo 

curto de ensino superior dentro do primeiro ciclo, com possibilidade de atribuição de um 
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diploma pela realização de parte de um curso de licenciatura não inferior a 120 créditos. 

Reconhecendo que o diploma que os regula (Decreto-Lei n.º 43/2014, de 18 de março) 

apresenta “caraterísticas que não se compaginam nem com a natureza e vocação de 

um curso de ensino superior, nem com a autonomia das instituições que os ministram” 

(Ministério da Ciência Tecnologia e Ensino Superior, 2016, p. 3159), procedeu-se “à 

alteração das normas legais que regulam os cursos técnicos superiores profissionais a 

fim de criar as condições para que desempenhem plenamente o papel dos ciclos curtos 

de ensino superior associados aos primeiros ciclos” (idem, ibidem). Assim sendo, a 13 

de setembro, o Decreto-Lei n.º 63/2016 (Ministério da Ciência Tecnologia e Ensino 

Superior, 2016) criava o diploma de técnico superior profissional, procedia à 

segunda alteração ao Decreto-Lei n.º 64/2006, de 21 de março, à quarta alteração ao 

Decreto-Lei n.º 74/2006 (regime jurídico dos graus e diplomas do ensino superior), 

de 24 de março, e à primeira alteração ao Decreto-Lei n.º 113/2014, de 16 de julho, 

concluindo a legislação indispensável para o funcionamento de quatro ciclos no ensino 

superior português: ciclo curto, 1º ciclo, 2º ciclo e 3º ciclo. 

Mais de uma década depois da instituição dos princípios reguladores que tinham 

em vista a criação do EEES, o Governo legislou mais um conjunto de alterações ao 

regime jurídico dos graus e diplomas de ensino superior. Publicado a 16 de agosto, 

o Decreto-Lei n.º 65/2018 (Presidência do Conselho de Ministros, 2018) enquadra-se no 

processo de evolução da maturidade do sistema de ensino superior, juntamente com a 

sua crescente qualidade, internacionalização e reconhecimento internacional, 

acolhendo as recomendações formuladas pela OCDE. Este Decreto-Lei tem como 

objetivos reforçar a capacidade de I&D e de inovação, em estreita articulação com o 

ensino superior, estimular a diversificação do sistema de ensino superior e das 

atividades de I&D, melhorar as condições de emprego científico e o desenvolvimento de 

carreiras académicas e científicas, e continuar a estimular a internacionalização dos 

sistemas de ciência, tecnologia e ensino superior. 

Para a concretização destes objetivos, são legisladas um conjunto de 

alterações, que resumidamente incluem: 

− O reforço das exigências sobre a capacidade das IES para desenvolverem 

atividades I&D, passando estas exigências a ser consideradas para a acreditação; 

− O alargamento das condições de reconhecimento de experiência profissional aos 

estudantes dos cursos técnicos superiores profissionais e a previsão de cursos de 

mestrado com a duração de um ano para a formação de estudantes que 

demonstrem ter experiência profissional prévia; 
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− A alteração das condições que justificam a criação de mestrados integrados, 

limitando a sua existência a alguns casos, mas mantendo o valor de propinas 

devidas pelos estudantes quando a conjugação do grau de licenciado e de mestre 

for indispensável para o acesso ao exercício de uma atividade profissional;  

− A clarificação de que as atividades de I&D integradas no ciclo de estudos 

conducentes ao grau de doutor podem ser realizadas em qualquer ambiente de 

criação de conhecimento, mas que compete às IES a atribuição do grau académico; 

− A valorização da criação de ciclos de estudos em áreas emergentes ou 

multidisciplinares; 

− A fixação do cumprimento do disposto nos estatutos de carreira docente como 

condição geral de acreditação de todos os ciclos de estudos, determinando que, 

para efeitos de acreditação deve ser considerado o corpo docente ou investigador 

de carreira, exigindo que a coordenação de ciclos de estudos seja feita por docentes 

ou investigadores integrados na respetiva carreira; 

− A fixação das condições de funcionamento de ciclos de estudos portugueses no 

estrangeiro. 

A necessidade de clarificação, alteração e constante atualização da legislação 

sobre esta matéria, que aqui se procurou ilustrar (ver Apêndice 1), evidencia a 

complexidade do Processo de Bolonha e das mudanças preconizadas. 

Em suma, neste capítulo… 

 

  

➢ Analisou-se a relação entre aprendizagem ao longo da vida e a autonomia na 

aprendizagem. 

➢ Esclareceu-se o modo como a implementação de um sistema de créditos 

operacionalizou a carga de trabalho do estudante, e influenciou a sua definição. 

➢ Relacionou-se a autonomia do aprendente e a carga de trabalho com o 

paradigma educativo centrado no estudante e na aprendizagem. 

➢ Descreveu-se cronologicamente a transposição das diretrizes europeias do 

Processo de Bolonha para a legislação portuguesa. 
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CAPÍTULO I.2 Autonomia na aprendizagem 

Neste capítulo… 

 

Tendo por orientação questões relacionadas com a autonomia na 

aprendizagem, neste capítulo, começa-se por analisar algumas designações e 

conceitos usados neste domínio, de modo a ilustrar a diversidade para um mesmo 

conceito e também a diversidade de conceitos para uma mesma designação 

(subcapítulo I.2.1). Prossegue-se esclarecendo o sentido dado à autonomia e à 

autodireção na aprendizagem no ensino superior, por se tratar do contexto do estudo 

realizado (subcapítulo I.2.2). Recorre-se ao modo como a autonomia tem sido medida 

para esclarecimentos adicionais sobre o constructo (subcapítulo I.2.3). O capítulo 

termina apresentando, na investigação sobre o tema, evidências da influência da 

progressão no ciclo de estudos no desenvolvimento da autonomia na aprendizagem, e 

desta no desempenho académico, descrevendo aspetos metodológicos relevantes na 

investigação desta temática (subcapítulo I.2.4). 

I.2.1 Conceitos e terminologia 

Em 1979, o termo “autonomia do aprendente” foi referido por Holec como sendo 

“a capacidade de tomar conta da própria aprendizagem” (p.3). Posteriormente, outras 

definições apontaram no sentido de “a capacidade e vontade de agir independentemente 

e em cooperação com os outros, como uma pessoa socialmente responsável” (Dam, 

Eriksson, Little, Miliander, & Trebbi, 1990, p. 102), “a capacidade e a vontade do 

aprendente de fazer escolhas de modo independente” (Little, 1991, p. 97) ou “a 

capacidade para controlar a sua própria aprendizagem” (Benson, 2001, p. 47). Dickinson 

(1987, p.11) foi mais longe, afirmando que o termo autonomia “descreve a situação na 

qual o aprendente é totalmente responsável por todas as decisões relacionadas com a 

sua aprendizagem e com a implementação dessas decisões. Quando a autonomia é total, 

não há envolvimento de um professor ou de uma instituição e o aprendente também é 

independente de materiais didáticos especialmente preparados”. Como se depreende, as 

diferentes definições têm semelhanças, quando relacionam a autonomia na 

aprendizagem com a responsabilização do estudante, mas diferem em aspetos como o 

grau de responsabilidade e de (in)dependência do estudante face ao professor. Para 

➢ Aborda-se o tema da autonomia na aprendizagem dos estudantes do ensino 

superior, das suas designações e conceitos, e do modo como é operacionalizada 

a sua medição. 

➢ Apresentam-se resultados de estudos relacionados com esta temática. 
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Holmes (2018), apesar de haver um entendimento sobre o que é, na generalidade, a 

autonomia na aprendizagem, não há consenso sobre o que ela é exatamente, o que, 

segundo Lai (2017), evidencia a multidimensionalidade do conceito. 

Para além desta questão relacionada com as diferentes conceções da autonomia 

na aprendizagem, e da semelhança que pode haver entre elas, diversos autores (Bajrami, 

2015; Benson, 1997; Confessore, 2001; Scott, Furnell, Murphy, & Goulder, 2015) alertam 

para a inúmera variedade de designações usadas para a descrever: autocultura, 

autoeficácia, autoaprendizagem, aprendizagem autodirigida, autodidatismo, 

autoformação, entre outras. Brockett e Hiemstra (1991) também referem que as ideias de 

independência, autonomia e desenvolvimento pessoal dos aprendentes estão implícitas 

em inúmeros conceitos como aprendizagem ao longo da vida, aprendizagem autodirigida, 

estudo independente e educação à distância, que têm em comum o facto de enfatizarem 

a responsabilidade do indivíduo no processo de aprendizagem. 

A relação entre os conceitos da autonomia do aprendente e da aprendizagem 

autodirigida foi discutida por Holec (1979), que descreveu a autonomia como uma 

capacidade, capacidade esta, aprendida consciente ou inconscientemente, não nascendo 

com os indivíduos. Quando o indivíduo adquire esta capacidade para se responsabilizar 

pela sua aprendizagem, tem ainda de ter a possibilidade e a vontade de a usar. Para o 

autor (ibidem), o aprendente com esta capacidade e que dela faz pleno uso, está 

envolvido na aprendizagem autodirigida. Esta aprendizagem autodirigida subentende um 

aprendente autónomo, mas um aprendente autónomo pode optar por não usar a sua 

capacidade de autonomia, envolvendo-se apenas parcialmente na aprendizagem 

autodirigida. Ou seja, a autonomia refere-se a uma capacidade dos indivíduos e não a 

uma característica do processo de aprendizagem, enquanto a expressão «aprendizagem 

autodirigida» descreve o processo de aprendizagem no qual o aprendente autónomo está 

envolvido (idem, ibidem). 

O facto do conceito de aprendizagem autodirigida ter também uma inúmera 

quantidade de designações e ser usado para traduzir dimensões diferentes, como refere 

Oliveira (2005), também contribui para alguma falta de clareza nesta matéria. Knowles, 

Holton e Swanson (2011) referem que muita da confusão associada à aprendizagem 

autodirigida é conceptual e relacionada com o seu significado, porque prevalecem na 

literatura duas conceções da aprendizagem autodirigida. Estas duas conceções 

consistem em: (1) A aprendizagem autodirigida enquanto autoensino, segundo a qual 

os aprendentes são capazes de ter o controlo dos mecanismos e das técnicas de ensino 

num tópico em particular; (2) A aprendizagem autodirigida enquanto autonomia pessoal, 

segundo a qual os aprendentes têm o controlo dos objetivos e propósitos da 

aprendizagem e assumem o domínio da sua aprendizagem. 
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Ainda que estas duas conceções sejam relativamente independentes, segundo 

Knowles, Holton e Swanson (2011), podem sobrepor-se: um indivíduo pode ter um 

elevado grau de autonomia, mas escolher aprender num ambiente de instrução centrado 

no professor por conveniência, por ser mais rápido ou por se adequar mais ao seu modo 

de aprendizagem; por outro lado, não é pelo facto de um indivíduo se envolver em 

autoensino que isso significa que é autónomo, porque todas as tarefas e atividades podem 

ser determinadas pelo professor. 

Parece haver concordância no que diz respeito à falta de clareza relativamente 

à autodireção na aprendizagem e à autonomia do aprendente, apesar da sua crescente 

importância para as IES e os empregadores (Henri et al., 2018), e da proeminência nos 

discursos políticos educacionais em todo o mundo (Benson, 2013). Constata-se que a 

existência de inúmeros cenários de educação formal e de educação informal não ajuda 

a que um único constructo seja capaz de os abranger a todos. Por este motivo, adota-

se a sugestão de Benson (1997), de ser mais produtivo admitir que existem diferentes 

versões da autonomia na aprendizagem que correspondem a diferentes perspetivas e 

circunstâncias. Por isso, procura-se, no subcapítulo seguinte, esclarecer o conceito, 

restringindo o campo da autonomia do aprendente ao contexto formal do ensino 

superior, por ser o contexto de aplicação nesta investigação.  

I.2.2 Contexto formal de ensino superior 

No final do século XX, Littlewood (1996) justificava a importância dada à 

autonomia da aprendizagem, ao argumentar que, se a meta mais abrangente de todo o 

ensino é ajudar os estudantes a agir mais independentemente em certos domínios, uma 

metodologia de ensino apropriada é também, por definição, uma metodologia que 

promova a autonomia. Por isso, para o autor (ibidem), a popularidade da autonomia do 

aprendente não era nenhuma surpresa, uma vez que o conceito estava de acordo com 

as preocupações pedagógicas no que respeita ao envolvimento ativo dos aprendentes, 

à utilização de métodos «centrados no estudante» e ao objetivo de ajudar os 

aprendentes a tornarem-se independentes dos seus professores para as suas 

aprendizagens. Na mesma linha, Little (1999) argumentava que, mesmo não lhe sendo 

feitas referências explícitas, nos sistemas de aprendizagem formal que valorizam o 

desenvolvimento do pensamento crítico e independente, a autonomia do aprendente é 

pelo menos um dos objetivos implícitos da educação, e em contexto de educação formal 

os aprendentes melhor sucedidos são aprendentes autónomos. 

O facto da autonomia do aprendente ter sempre existido independentemente 

de determinadas pedagogias, e do modo mais ou menos explícito como é referenciada, 
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convidava, segundo Little (1991), ao argumento de que a autonomia em ambiente formal 

de aprendizagem era um caso particular de uma capacidade humana mais genérica de 

comportamento autónomo. Também Littlewood (1996) distinguia entre a capacidade 

genérica de um indivíduo agir autonomamente num conjunto alargado de situações 

(indivíduo autónomo) e a capacidade de um indivíduo agir autonomamente em 

determinadas situações específicas, como por exemplo, em atividades de 

aprendizagem (aprendente autónomo). 

A relação entre a autonomia do aprendente e a aprendizagem centrada no 

estudante foi também reconhecida por Crabbe (1999), que designava de autonomia do 

aprendente o movimento de mudança de um processo centrado no ensino para um 

processo centrado no estudante, e de mudança da responsabilidade pela aprendizagem 

dos professores para os estudantes. O foco deste movimento estava na capacidade do 

estudante ser responsável pela própria aprendizagem, mais concretamente na questão 

da tomada de decisão neste processo. Tradicionalmente, os professores tomavam as 

decisões sobre os objetivos e os caminhos para os atingir. Para Crabbe (1999), o 

desafio do movimento da autonomia do aprendente era ter em consideração a 

capacidade dos estudantes para definirem estes objetivos e para organizar as suas 

atividades de aprendizagem. Tal seria atingido com maior flexibilidade na prática letiva, 

e havendo da parte dos estudantes a capacidade para usufruírem dessa flexibilidade. 

Nesta perspetiva, o professor surgia como o facilitador que proporcionava as condições 

para o exercício e desenvolvimento da autonomia, competindo ao estudante ser capaz 

de a exercer. O aprendente autónomo no ensino superior era, assim, aquele que 

aprendia eficazmente sem a presença ou intervenção constante do professor (Boud, 

1988a). 

Na ausência de autonomia, o estudante estaria totalmente dependente do 

professor para aprender, levando Little (1991) a questionar se era sequer possível haver 

uma aprendizagem eficaz sem o desenvolvimento da autonomia do aprendente. Boud 

(1988a) argumentava que o desenvolvimento e exercício desta autonomia não era uma 

questão teórica ou filosófica, mas prática, uma vez que a independência na 

aprendizagem constituía um requisito vital para os indivíduos poderem funcionar 

eficazmente na sociedade moderna. Para este autor (Boud, 1988b) era inegável que 

alguns dos atributos de um aprendente autónomo seriam um requisito indispensável 

para qualquer estudante que pretendesse ser um aprendente eficaz no ensino superior, 

sendo pouco provável que os estudantes que fossem dependentes dos seus 

professores viessem a ser tão eficazes no desempenho de uma profissão quanto os 

estudantes que desenvolvessem estratégias que lhes permitissem encontrar e usar os 
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seus próprios recursos educativos. Contudo, se fossem recusadas aos estudantes 

oportunidades para participarem na tomada de decisão sobre as suas aprendizagens, 

seria menos provável que eles desenvolvessem as capacidades que necessitariam para 

planear e organizar a aprendizagem ao longo da vida. 

Nesta perspetiva, a principal característica da autonomia enquanto abordagem 

à aprendizagem é o facto de os estudantes assumirem alguma responsabilidade 

significativa sobre a sua própria aprendizagem, que esteja para além de simplesmente 

responder à instrução. Este tipo de abordagem pode implicar serem os estudantes a 

tomar iniciativa e decidir sobre vários aspetos, dos quais se destaca a identificação de 

necessidades e objetivos de aprendizagem, a planificação das atividades, a procura de 

recursos educativos, o trabalho colaborativo com outros, a escolha de onde e quando 

aprender, o uso dos professores como guias e conselheiros e não apenas como 

instrutores, a autoavaliação, a tomada de decisão sobre a conclusão da aprendizagem 

e a reflexão critica sobre o processo. 

Para Boud (1988b), qualquer prática de ensino e aprendizagem, quer se 

identificasse ou não com a autonomia, poderia ser avaliada pela medida em que 

promovesse aspetos de aprendizagem autónoma. De um lado do espectro, estavam as 

apresentações extremamente didáticas nas quais os estudantes eram relativamente 

passivos e nas quais tinham poucas oportunidades de praticar as aptidões necessárias 

para exercer a sua autonomia. Do outro lado, estavam as abordagens nas quais todas as 

decisões eram tomadas pelos estudantes e os professores só se envolviam quando por 

eles solicitados. A prontidão para os estudantes beneficiarem de uma determinada 

abordagem variava, quer devido às suas experiências de aprendizagem anteriores, quer 

devido às razões que os levavam a aprender. Nos níveis de baixa autonomia do espectro, 

os estudantes necessitavam de possuir certas aptidões de aprendizagem de modo a 

serem capazes de ir para além da informação dada e não se limitarem a regurgitar e 

reproduzir informação. De igual modo, nos níveis de elevada autonomia, os estudantes 

necessitavam de ter desenvolvido aptidões de auto-organização que lhes permitissem 

funcionar eficazmente num ambiente pouco estruturado. 

Para uma melhor clarificação do conceito da autonomia do aprendente em 

contexto formal de ensino, considera-se indispensável, tal como referido por Little (1991), 

esclarecer alguns equívocos ou ideias pré-concebidas: 

− Ser autónomo não significa aprender sem professor (ainda que muitos dos estudantes 

que optam pela autoinstrução evidenciem um elevado grau de autonomia, nem todos 

os aprendentes autónomos optam por esta via); 
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− Os aprendentes autónomos não tornam o professor redundante, não sendo verdade 

que a intervenção do professor destrói a autonomia ou que, para a promover, o 

professor tenha que abdicar do controlo e da iniciativa em sala de aula; 

− A autonomia não é algo que o professor faz aos estudantes, nem é uma nova 

metodologia de ensino (se é verdade que dificilmente os estudantes se tornam 

autónomos sem o encorajamento do professor, também é verdade que o 

desenvolvimento da autonomia não pode, simplesmente, ser programado na 

planificação das aulas); 

− A autonomia não é um comportamento único e de fácil descrição (é verdade que se 

reconhecem os aprendentes autónomos pelo seu comportamento, mas este pode 

tomar diversas formas dependendo da idade, do progresso feito em termos de 

aprendizagem e da perceção sobre as necessidades de aprendizagem imediatas); 

− A autonomia não é um estado permanente atingido por determinados estudantes (a 

permanência da autonomia não pode ser garantida, na medida em que um 

aprendente que evidencia um elevado grau de autonomia numa área pode não o 

fazer numa outra área). 

A base para a autonomia do aprendente em contexto de educação formal, 

estava, ainda segundo Little (1991), na aceitação da responsabilidade pela própria 

aprendizagem. O desenvolvimento da autonomia na aprendizagem dependeria do 

exercício dessa responsabilidade num esforço contínuo do estudante para compreender 

o que estava a aprender, porque é que estava a aprender, como estava a aprender e 

com que grau de sucesso, evidenciando um comportamento bastante explícito e 

consciente que englobaria quer o processo quer o conteúdo da aprendizagem, e que, 

em função disso poderia tomar diferentes formas (Horváthová, 2016). Contudo, Lewis 

(2013) argumenta que os contextos sociais de aprendizagem (como o ensino superior) 

requerem aptidões adicionais, relacionadas com o respeito pela autonomia dos outros, 

como a empatia, o altruísmo, a reciprocidade, a equidade, e a colaboração, sugerindo 

a necessidade de uma compreensão mais abrangente da autonomia na aprendizagem. 

Aprender de modo autodirigido coloca em evidência o que alguns autores 

(Higgs, 1988; Littlewood, 1996) afirmavam serem os dois componentes principais da 

autonomia do aprendente: capacidade e vontade. Ou seja, os indivíduos podem ser 

capazes de fazer escolhas independentes, mas não terem vontade de o fazer (por 

exemplo, por esse não ser o comportamento mais apropriado para o seu papel numa 

situação em particular), ou podem querer fazer escolhas independentes e não serem 

capazes de o fazer. É nesta combinação variável de capacidade e vontade que Hu e 

Zhang (2017) propõem a ideia da autonomia na aprendizagem como um continuum 
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composto por quatro níveis: dependência (regulação externa), dependência relativa 

(regulação introjetada), autonomia relativa (regulação identificada) e autonomia 

(regulação integrada). Do ponto de vista da regulação, os níveis da autonomia baseiam-

se no continuum da autodeterminação de Gagné e Deci (2005). Segundo os autores 

(ibidem), quando a regulação é externa, o que motiva a ação é a intenção de obter uma 

consequência desejada (recompensa) ou evitar uma indesejada (punição). Na 

regulação introjetada, já existe internalização da regulação, mas esta controla o 

indivíduo mediante pressões internas como a culpa e a ansiedade. A regulação 

identificada é mais autónoma do que as anteriores. Apesar da motivação para a ação 

continuar a ser externa, ela é internalizada porque o indivíduo reconhece que o valor do 

comportamento está de acordo com os seus próprios objetivos. A completa 

internalização da regulação acontece na regulação integrada, na qual existe coerência 

entre o comportamento, objetivos e valores do indivíduo. O indivíduo percebe o 

comportamento como parte integral daquilo que ele próprio é. 

Neste nível de autonomia, o estudante é capaz de se responsabilizar pela sua 

aprendizagem e tem vontade de o fazer, aprendendo de modo autodirigido. A 

aprendizagem autodirigida é assim, o comportamento observável da autonomia do 

aprendente. Qualquer evidência tangível da aprendizagem autodirigida tem de envolver 

obrigatoriamente, segundo Bouchard (2011), a interação de três aspetos, que remetem 

para o trinómio capacidade/vontade/oportunidade: (1) A aplicação de ações e 

procedimentos (que remete para a capacidade); (2) Corresponder a uma pessoa que 

não seja psicologicamente adversa a este tipo de aprendizagem (que remete para a 

vontade); (3) Ocorrer num ambiente que, pelo menos, não impeça a aprendizagem 

autodirigida (que remete para um contexto de ensino formal que, pelo menos, 

proporcione oportunidades). Assim, a aprendizagem autodirigida é mais efetiva quando 

o aprendente tem uma elevada autodireção, o processo ensino-aprendizagem está 

configurado de modo a encorajar os estudantes a responsabilizarem-se pelas suas 

próprias aprendizagens, e quando o contexto e ambiente educativos apoiam um clima 

de aprendizagem autodirigida (Hiemstra & Brockett, 2012). 

De modo a facilitar a compreensão deste último aspeto, que refere a 

importância de um ambiente favorável à aprendizagem autodirigida, e do papel das IES 

no desenvolvimento da autonomia dos aprendentes, faz-se a sua representação 

esquemática na Figura 1. Nesta representação, destaca-se a capacidade e vontade do 

estudante para se responsabilizar pela sua aprendizagem. A capacidade depende de 

possuir o conhecimento sobre as opções entre as quais se pode escolher e de ter as 

aptidões necessárias para levar a cabo as escolhas que parecem mais apropriadas. A 

vontade depende de ter a motivação e a confiança para ser responsável pelas escolhas 

feitas. 
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A responsabilidade pela aprendizagem é exercida de modo interdependente 

(Ciechanowska, 2015; Higgs, 1988) em contextos sociais de aprendizagem que devem 

proporcionar oportunidades (Henri et al., 2018) e incentivar a aprendizagem 

autodirigida. Considera-se que o binómio capacidade/vontade (ser capaz/querer) 

veicula adequadamente a abrangência do constructo da autonomia na aprendizagem, 

cujas definições incluem geralmente, segundo Henri et al. (2018), a responsabilidade 

pela própria aprendizagem, a confiança na capacidade para ser bem-sucedido, o 

envolvimento na aprendizagem e a preferência por uma abordagem profunda à 

aprendizagem. Para estes autores (ibidem), a autonomia na aprendizagem requer e/ou 

mobiliza locus de controlo, autoeficácia, autorregulação e uma determinada abordagem 

à aprendizagem. 

 
Figura 1. Esquema simplificado da autonomia do aprendente 

Relativamente ao contexto no qual a autonomia na aprendizagem é exercida, 

e que permite aprender de modo autodirigido, merecem destaque a valorização, as 

oportunidades, e os incentivos. Ainda que possa parecer redundante, valorizar a 

autonomia e criar oportunidades que permitam o seu exercício pode não ser suficiente. 

Alguns estudantes poderão necessitar de ser ativamente incentivados, não bastando 

disponibilizar um contexto académico que suporte o exercício da autonomia. Acreditar 

que isso é suficiente, implica pressupor que os estudantes já são capazes de reconhecer 

a importância de serem aprendentes autónomos (Henri et al., 2018), o que nem sempre 

acontece na transição do ensino secundário para o ensino superior. Há evidências que 

os estudantes tendem a reproduzir as abordagens à aprendizagem que usavam 

anteriormente (Lowe & Cook, 2003), e que estas são desadequadas (Freitas, Raposo, 

& Almeida, 2007), pois a “discrepância acentuada entre os Ensinos Secundário e 
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Superior em termos de metodologias de ensino e de conteúdos curriculares… em nada 

favorece a transição e adaptação inicial dos estudantes” (Almeida, 2007, p. 205). 

A chegada ao ensino superior, e a transição e adaptação que a acompanha, é 

“um desafio pessoal adicional para muitos alunos recém-chegados” (Mouraz & Sousa, 

2016, p. 222). Este desafio, que marca a entrada e passagem (inicial) pelo ensino 

superior, coincide com o processo de deixar o mundo pré-adulto e entrar no mundo 

adulto, naquilo que Arnett (2000) designa como a idade adulta emergente. Assim, a 

atitude perante a aprendizagem não é separável desta etapa da vida dos estudantes: 

alguns adiam o possível a entrada no mundo adulto, vendo a passagem pelo ensino 

superior como uma forma de a atrasar (Furedi, 2003); outros têm objetivos bem claros 

e anseiam por uma maior independência e autonomia, e “pela concretização de um 

projeto de carreira e de desenvolvimento pessoal” (Freitas et al., 2007, p. 179). Do ponto 

de vista cultural, nos países mediterrânicos, entre os quais se inclui Portugal, é esperado 

que os filhos se mantenham em casa dos pais enquanto estudam, o que contribuiu para 

a sua independência tardia, e os estudantes do ensino superior podem prolongar a sua 

condição de estudantes durante longos períodos, devido ao modo como o próprio ensino 

superior está estruturado e funciona (Douglass, 2007). É por isso expectável que estes 

estudantes possam percecionar o seu contexto sociocultural como pouco promotor da 

autonomia, transferindo esta perceção para as suas expectativas e atitudes face à 

frequência do ensino superior. 

Tendo por referência estas situações, compete às IES enquadrar e promover um 

contexto académico equilibrado, considerando que, para os novos estudantes este é um 

momento de transição, de ajuste de perceções e expectativas, que vai exigir um “aumento 

da autonomia e da independência em variados aspetos, nomeadamente ao nível pessoal, 

social e académico” (Monteiro, Vasconcelos, & Almeida, 2005, p. 3505). A par da indicação 

clara da importância atribuída à autonomia, e da sua promoção deliberada o mais cedo 

possível (Oliveira, 2014), mediante um ambiente incentivador e valorizador de determinadas 

práticas, tem de haver espaço suficiente para que os estudantes mais autónomos tenham 

a liberdade necessária para traçar o seu próprio percurso de aprendizagem. Ainda que o 

público do ensino superior seja constituído maioritariamente por jovens adultos em situação 

de dependência económica dos pais, é preciso ter também em consideração o elevado 

número de estudantes trabalhadores, com família e as responsabilidades que daí advêm. 

Este cada vez maior público adulto do ensino superior, que apesar da sua maturidade nem 

sempre é autónomo nas suas aprendizagens, também precisa de se sentir apoiado e 

orientado, mas de uma forma que não ponha em causa a sua independência e objetivos. 
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O desenvolvimento da autonomia do aprendente é fulcral para a aprendizagem 

efetiva, e o ensino superior deve constituir-se como o contexto propício à sua promoção 

e valorização, capaz de conduzir os estudantes a maiores níveis de autodireção na 

aprendizagem. 

I.2.3 Medição da autonomia na aprendizagem 

Os instrumentos usados para a medição de um constructo podem eles próprios 

ser esclarecedores da sua complexidade. Considerando que “os instrumentos não são 

mais do que teorias materializadas” (Bachelard, 1934/1986, p. 16), espera-se que o 

exemplo de algumas escalas para a medição da autonomia na aprendizagem, coloque 

em evidência a sua natureza multifacetada. Para isso, consideraram-se escalas que 

medem a autonomia na aprendizagem, e escalas que medem a autodireção na 

aprendizagem, considerando que os estudantes com capacidade e vontade de serem 

autónomos nas suas aprendizagens aprendem de um modo autodirigido. 

Para Benson (2001), a autonomia na aprendizagem é passível de ser medida, 

uma vez que existem diferentes graus de autonomia. Contudo, a sua medição é também 

problemática, pela dificuldade em identificar as variáveis que mais contribuem para a 

autonomia e o modo como estas se combinam. O autor (ibidem) considera que o 

exercício de controlo sobre a aprendizagem é um bom indicador da autonomia, mas 

alerta para o facto de o exercício do controlo estar dependente das oportunidades 

proporcionadas pelo contexto, o que significa que a ausência de manifestações de 

controlo nem sempre pode indicar a ausência da capacidade e vontade de exercer 

controlo. 

Outra dificuldade indicada por Benson (2001) está relacionada com o facto da 

mesma pessoa poder evidenciar diferentes graus de autonomia, em função do tópico 

ou tema, e com a dificuldade em transferir capacidades de aprender autonomamente de 

um contexto para outro. Considerando que a própria natureza desenvolvimental da 

autonomia pode ser vista como um processo de aprendizagem, o seu desenvolvimento 

não é linear, o que faz com que possa haver períodos de estagnação e retrocesso. 

Existe sempre a possibilidade da medição, sendo instantânea e pontual, ocorrer num 

destes períodos, não se devendo confundir o processo de desenvolvimento da 

autonomia com a ausência da sua manifestação. 

É exatamente pelas ressalvas aqui apontadas, e que devem ser tidas em conta 

na seleção da escala mais apropriada, mas também na análise das medidas obtidas 

com a escala escolhida, que se considera importante descrever alguns dos instrumentos 
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que são usados mais frequentemente na investigação nesta área, com o intuito de 

perceber melhor o constructo de autonomia na aprendizagem que veiculam. 

Optou-se por selecionar escalas desenvolvidas para medir a autonomia ou a 

autodireção na aprendizagem em estudantes do ensino superior ou adultos, como a 

Escala de Autoaprendizagem, o Perfil da Autonomia do Aprendente, a Escala de 

Prontidão para a Aprendizagem Autodirigida em Enfermagem, a Escala de 

Aprendizagem Autónoma, e a Escala de Experiências de Aprendizagem, e que se 

apresentam cronologicamente. Por ser amiúde utilizada como termo de comparação 

para o desenvolvimento de novas escalas, foi também incluída como referência a Escala 

de Prontidão para a Aprendizagem Autodirigida (SDLRS). 

Escala de Prontidão para a Aprendizagem Autodirigida (SDLRS: Self-Directed 

Learning Readiness Scale 

A SDLRS mede as atitudes, capacidades e características que constituem o 

nível de prontidão do indivíduo para gerir a sua própria aprendizagem (Guglielmino & 

Guglielmino, sem data). Desenvolvida em 1977, está traduzida e validada para 22 

línguas, entre as quais se inclui o português. A sua validação baseou-se numa 

população de 3.151 indivíduos dos EUA e do Canadá, e na sua versão para adultos tem 

58 itens. Diversos estudos (como citados por Guglielmino & Guglielmino, sem data) 

concluíram que este era o instrumento mais usado na investigação levada a cabo nesta 

área nas últimas décadas, não obstante a existência de algumas críticas, que levam a 

que a sua utilização seja recomendada com as devidas cautelas (Guglielmino & 

Guglielmino, sem data). 

A definição operacional do constructo caracteriza o aprendente muito 

autodirigido como aquele que exibe iniciativa, independência e persistência na 

aprendizagem, que aceita responsabilidade pela sua aprendizagem e vê os problemas 

como desafios e não como obstáculos, que é capaz de autodisciplina e tem um elevado 

grau de curiosidade. Um aprendente deste tipo tem um forte desejo de aprender ou mudar 

e tem autoconfiança, sendo capaz de usar capacidades básicas de estudo, de organizar 

o seu tempo e de estabelecer um ritmo de aprendizagem apropriado e de desenvolver um 

plano para completar as suas tarefas. Gosta de aprender e tem tendência para se orientar 

para objetivos (Guglielmino, 1977, 1978, como citado em Guglielmino & Guglielmino, sem 

data). 

A SDLRS tem definidos três níveis de pontuação, caracterizados do seguinte 

modo: (1) As pessoas com pontuações altas geralmente preferem determinar as suas 

necessidades de aprendizagem e implementar a sua própria aprendizagem, o que pode 
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implicar escolher ambientes de aprendizagem tradicionais como parte de um plano de 

aprendizagem; (2) As pessoas com pontuações médias têm maior probabilidade de ser 

bem-sucedidas em situações de maior independência, mas não se sentem 

completamente confortáveis quando têm de tratar de todo o processo de identificar as 

suas necessidades de aprendizagem e de planear e implementar a sua aprendizagem; 

(3) As pessoas com pontuações abaixo da média geralmente preferem opções de 

aprendizagem muito estruturadas como aulas teóricas expositivas e ambientes de sala 

de aula tradicionais (Guglielmino, 1977, 1978, como citado em Guglielmino & 

Guglielmino, sem data). 

Escala de Autoaprendizagem (EAA) 

A EAA foi desenvolvida em 1998 para avaliar, no contexto português, “a 

aprendizagem ativa em várias situações e contextos de vida, a uma atitude aberta face 

às oportunidades de aprendizagem e a atitudes de responsabilidade, autonomia e 

controlo sobre o processo de aprendizagem” (Lima Santos, Rurato, & Faria, 2000, p. 211). 

O instrumento, que pode ser aplicado a adolescentes (a partir dos 15/16 anos) e adultos, 

em contextos de aprendizagem formais e informais, compreende um total de 24 itens, 

agrupados em três fatores (Lima Santos & Faria, 2007): (1) Aprendizagem ativa, que 

avalia a perceção da capacidade para aprender em várias situações e com os outros e a 

aceitação da responsabilidade pessoal pelo processo de aprendizagem; (2) Iniciativa na 

aprendizagem, que avalia a orientação da aprendizagem para a experiência e para os 

problemas concretos, bem como a iniciativa na escolha das aprendizagens; (3) Autonomia 

na aprendizagem, que avalia a autonomia nas aprendizagens em função das 

necessidades pessoais. A escala assenta em alguns princípios estruturadores, dos quais 

se destaca, o facto de os adultos serem capazes de se responsabilizar e controlar o seu 

processo de aprendizagem e de preferirem ser aprendentes autónomos se tiverem 

oportunidade e apoio para tal (idem, ibidem). 

Perfil da Autonomia do Aprendente (LAP: Learner Autonomy Profile) 

Em 1991, Confessore sugeriu que a autodireção na aprendizagem dependia 

do balanço de vários fatores, que incluíam o desejo de adquirir determinadas aptidões, 

informação e atitudes, a iniciativa, o engenho, a persistência, a confiança nas aptidões 

do próprio para a aprendizagem, e a autoperceção enquanto aprendente ao longo da 

vida (Confessore, 1991). Posteriormente, Confessore e Confessore (1994) conduziram 

uma série de estudos para testar a noção de que a autonomia na aprendizagem podia 

ser mais bem compreendida recorrendo ao constructo previamente sugerido, e que 
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nesta altura, incorporava quatro fatores: desejo de aprender, engenho do aprendente, 

iniciativa do aprendente e persistência do aprendente.  

Na sequência destes estudos, a autonomia do aprendente foi definida como “a 

capacidade relativa de participar produtivamente em experiências de aprendizagem” 

(Confessore & Park, 2004, p. 41), tendo sido desenvolvidas escalas para medir cada 

um dos fatores do constructo em aprendentes adultos. Estas escalas, usadas em 

conjunto, produzem o LAP. A versão curta do questionário (Confessore & Park, 2004) 

tem 66 itens, dos 164 que constituem a versão completa, tendo sido obtida com uma 

amostra de 1340 respondentes dos EUA. Em cada um dos fatores, o perfil produzido 

identifica questões e atitudes que contribuem para: 

- A capacidade individual de formar intenções relativamente à aprendizagem (fator 

desejo de aprender); 

- A intenção individual de mobilizar recursos externos e internos associados com o 

processo de aprendizagem (fator engenho do aprendente); 

- A intenção individual para levar a cabo as iniciativas apropriadas associadas com o 

processo de aprendizagem (fator iniciativa do aprendente); 

- A intenção individual de persistir nos processos de aprendizagem até que uma 

adequada satisfação pessoal seja atingida (fator persistência do aprendente). 

Posteriormente, foi acrescentado a esta escala o fator autoeficácia (nove itens), 

com o intuito de melhor descrever a relação entre a motivação e as intenções do 

aprendente (Carr, Derrick, Hall, & Rhea, 2005). 

Escala de prontidão para a aprendizagem autodirigida em enfermagem 

(SDLRS-NE: Self-directed Learning Readiness Scale for Nursing Education) 

A SDLRS-NE (Fisher, King, & Tague, 2001) foi desenvolvida em 2001 com uma 

amostra de conveniência de 201 respondentes australianos, para medir a prontidão para 

a autodireção na aprendizagem em estudantes de enfermagem, mas “pode 

potencialmente, ser usada em outras populações estudantis” (Fisher et al., 2001, p. 

522). Os autores (ibidem) pretendiam uma escala fiável e válida, que pudesse ser uma 

alternativa à SDLRS, não só pelo facto da validade da SDLRS ter sido questionada 

inúmeras vezes, mas também por comportar elevados custos de utilização (Guglielmino 

& Guglielmino, sem data). Assim, procederam a uma revisão extensa da literatura com 

o intuito de compilar uma lista de atitudes, aptidões e traços de personalidade do 

aprendente autodirigido que pudesse servir como base para a elaboração dos itens a 

incluir na escala. A versão validada da SDLRS-NE é composta por 41 itens agrupados 

em três componentes, designadas por «Autogestão», «Desejo de aprender» e 
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«Autocontrolo». Na componente de «Autogestão», os itens relacionam-se com a 

planificação, gestão de tempo, organização, autodisciplina, método e sistematização, e 

pesquisa de informação. Na componente «Desejo de aprender», a ênfase é a vontade 

e a necessidade de aprender mais, o gosto pela aprendizagem e por novos desafios, 

mas também a tomada crítica e informada de decisões, e o controlo do processo de 

aprendizagem. A componente «Autocontrolo» está focada na responsabilização pela 

definição de objetivos de aprendizagem e pela capacidade de autoavaliação. 

Escala de Aprendizagem Autónoma (ALS: Autonomous Learning Scale) 

A ALS foi desenvolvida para medir aquilo que, de acordo com os seus autores 

(Macaskill & Taylor, 2010), é atualmente percebido como sendo a autonomia na 

aprendizagem de estudantes do ensino superior. Foram usadas duas amostras: uma com 

214 estudantes do 1º ano de psicologia, e outra, mais diversa, com 172 estudantes de 

graduação das áreas das ciências sociais, direito e economia; as amostras eram 

maioritariamente constituídas por respondentes britânicos. O objetivo foi a criação de uma 

escala curta, com características psicrométricas apropriadas. Foi redigido um conjunto de 

itens com base nos componentes principais da autonomia identificados na literatura 

existente. O resultado obtido permitiu identificar 12 itens agrupados em dois fatores que 

foram designados de «Independência da Aprendizagem» e «Hábitos de Estudo». A 

«Independência da Aprendizagem» reflete “elementos de responsabilidade na 

aprendizagem, abertura à experiência e motivação intrínseca, com um elemento de 

autoconfiança ao lidar com situações novas” (Macaskill & Taylor, 2010, p. 353). O fator 

«Hábitos de Estudo» está relacionado com “práticas de estudo e aprendizagem, refletindo 

aspetos como a gestão do tempo, procrastinação e atitudes no trabalho individual” (idem, 

ibidem). A definição operacional que está implícita na ALS sugere que “os aprendentes 

autónomos assumem a responsabilidade pela sua própria aprendizagem, estão 

motivados para aprender, apreciam a sua aprendizagem, têm a mente aberta, gerem bem 

o seu tempo, planificam eficazmente, cumprem prazos, gostam de trabalhar efetivamente, 

atender prazos, não se importam em trabalhar por conta própria, são perseverantes face 

às dificuldades e procrastinam pouco” (Macaskill & Taylor, 2010, p. 357). 
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Escala de Experiências de Aprendizagem (PRO-SDLS- Personal Responsability 

Orientation to Self-Direction in Learning Scale) 

A PRO-SDLS foi desenvolvida por Stockdale e Brockett (2011), para a 

operacionalização com estudantes do ensino superior do modelo da Orientação para a 

Responsabilidade Pessoal (PRO) da Autodireção na Aprendizagem (SDL) (Brockett & 

Hiemstra, 1991)7. O modelo PRO-SDL considera que as duas conceptualizações mais 

usuais, mas distintas, sobre a autodireção na aprendizagem (como um processo de 

aprendizagem no qual as pessoas tomam a responsabilidade da sua aprendizagem e 

como um atributo pessoal do aprendente) estão relacionadas, complementando-se. 

Deste modo, a autodireção é o resultado da aprendizagem autodirigida e da autodireção 

do aprendente: são ambas as componentes, ao operarem no contexto social do 

aprendente, que contribuem para aparecimento da autodireção na aprendizagem. Para 

Stockdale e Brockett (2011), apesar do modelo PRO-SDL ter já duas décadas, existem 

poucas evidências empíricas que permitam a sua exploração, provavelmente devido à 

utilização alargada que tem sido feita da SDLRS. Os autores (ibidem) argumentam a 

necessidade de validar empiricamente outras maneiras de estudar a autodireção, 

baseadas em conceptualizações mais atuais, como é o caso do modelo PRO-SDL 

(Brockett & Hiemstra, 1991). 

A escala tem 25 itens, e foi validada com uma amostra de 518 estudantes de 

graduação da área da psicologia educacional. Os itens representam quatro dimensões: 

controlo, iniciativa, motivação e autoeficácia. O controlo e a iniciativa referem-se à 

proatividade do aprendente no planeamento, implementação e avaliação do seu 

processo de aprendizagem. A motivação agrega os itens que dizem respeito ao desejo 

intrínseco ou extrínseco de agir. Os itens indicativos da autoeficácia referem-na 

enquanto crença na própria capacidade para produzir um determinado efeito desejável. 

Concluída a descrição de alguns dos instrumentos frequentemente usados na 

investigação sobre a autonomia/autodireção na aprendizagem, verifica-se que, de um 

modo geral, as escalas apresentadas procuram ser uma alternativa operacional à 

SDLRS, quer pelas dúvidas quanto à sua validade, quer pelos custos que lhe estão 

associados, quer pela sua extensão. Quanto aos constructos que veiculam, existem 

muitas semelhanças, explícitas e implícitas. De um modo explícito, são incluídas nas 

                                                

7 Os autores fizeram uma atualização do modelo, “mantendo os seus elementos essenciais, mas 
incorporando novos entendimentos da autodireção e reconfigurando a relação entre os 
elementos chave do modelo original” (Hiemstra & Brockett, 2012, p. 155). Com esta atualização 
também pretenderam clarificar e simplificar alguma da linguagem do modelo original. Este 
modelo atualizado tem a designação de modelo PPC (Pessoa, Processo, Contexto). 
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diferentes escalas, a responsabilidade pela aprendizagem, a iniciativa e desejo de 

aprender, a gestão do tempo, a planificação de tarefas e definição de objetivos. 

Implicitamente, são referidas a autoeficácia (no modo como alguns itens estão 

formulados), o engenho associado à mobilização de recursos educativos, e a 

persistência face às dificuldades. 

As escalas também ilustram a dependência que os seus autores reconhecem 

existir entre a autonomia/autodireção e o contexto (educativo e cultural). Por exemplo, 

a SDLRS tem três versões distintas (adultos, adultos com dificuldades de leitura ou que 

não sejam nativos da língua, e crianças), e a SDLRS-NE foi desenvolvida para um 

contexto educativo em particular (estudantes de enfermagem). Os autores da PRO-

SDLS (Stockdale & Brockett, 2011) argumentam, inclusivamente, que a direção futura 

é o desenvolvimento de escalas de autodireção para condições específicas, em 

oposição a uma escala que possa ser aplicada genericamente. Sobre estes aspetos, 

vale a pena ainda ter em consideração Fisher et al. (2001) quando reconhecem a 

necessidade de verificar se a estrutura fatorial da SDLRS-NE é aplicável a diferentes 

grupos raciais e Macaskill e Taylor (2010) que alertam para a pequena diversidade 

cultural da amostra usada para a validação da ALS e a necessidade de verificar a sua 

aplicabilidade a diferentes grupos culturais. Ou seja, as escalas aqui sumariamente 

descritas escalas operacionalizam constructos relativamente semelhantes, mas há 

unanimidade entre os seus autores quanto à necessidade de as adequar, na medida do 

que for possível, ao contexto da sua aplicação. 

I.2.4 Relação com a progressão no ciclo de estudos e com o desempenho 

académico 

Procurando avaliar se a progressão no ciclo de estudos é promotora da 

autonomia na aprendizagem dos estudantes, levando-os a aprender de modo 

autodirigido, e se a autodireção se relaciona positivamente com o desempenho 

académico, vários estudos têm sido conduzidos. Em termos da variável dependente em 

análise, há estudos que recorrem ao constructo da autodireção na aprendizagem, 

enquanto outros optam pela autonomia. Considerou-se que, no âmbito da investigação 

a que se reporta este trabalho, e da relação enunciada por Holec (1979) entre autonomia 

e autodireção na aprendizagem, é pertinente a inclusão de estudos que abordem um ou 

outro constructo, sob pena de limitar a sua abrangência8. 

                                                

8 Doravante, e no que respeita a este subcapítulo, recorre-se ao termo «autonomia/autodireção» 
para indicar a referência a estudos que optam ou pela autonomia na aprendizagem como variável 
dependente, ou pela autodireção na aprendizagem. 
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No que respeita à influência da progressão no ciclo de estudos, os 

resultados dos estudos nem sempre são concordantes. Há estudos que mostram não 

haver diferenças estatisticamente significativas na autonomia/autodireção na 

aprendizagem dos estudantes em função da sua progressão no ensino superior (Henri 

et al., 2018; Litzinger, Wise, Lee, & Bjorklund, 2003; Premkumar et al., 2018; Scott, 

Furnell, Murphy, & Goulder, 2011), e há estudos nos quais foram encontradas relações 

estatisticamente significativas entre a autonomia na aprendizagem e o ano curricular, 

ainda que limitada a alguns anos curriculares, e com valores de variância explicada 

inferiores a 10% (Harvey, Rothman, & Frecker, 2003; Litzinger, Wise, & Lee, 2005; 

Oliveira, 2005, 2014; Ponton & Carr, 2016; Premkumar et al., 2013; Scott et al., 2015). 

Relativamente à relação entre a autonomia/autodireção na aprendizagem e o 

desempenho académico, apesar da maioria dos estudos (Cazan, Schiopca, & Anitei, 

2014; Hall, 2011; Lowe, 2009; Soodmand Afshar, Rahimi, & Rahimi, 2014) reportarem 

uma correlação positiva e/ou a existência de um efeito preditor, existem exceções 

(Francis & Rise, 2012). 

Tendo em vista o objetivo desta investigação, opta-se por uma descrição 

resumida de estudos que tenham identificado relações estatisticamente significativas 

entre a progressão no ciclo de estudos e a autonomia/autodireção na aprendizagem, 

e entre esta e o desempenho académico9. Reporta-se também informação sobre o 

modo como estes estudos foram conduzidos, as opções metodológicas, e as limitações 

apontadas pelos autores. Para além destes, também se incluíram estudos que, mesmo 

não tendo identificado relações estatisticamente significativas, mobilizaram na 

interpretação e discussão dos resultados, argumentos que se consideraram pertinentes 

para a temática desta investigação. 

Estudos sobre a relação entre a progressão no ciclo de estudos e a autonomia na 

aprendizagem 

Dos estudos nos quais foram identificadas diferenças estatisticamente 

significativas na autonomia/autodireção na aprendizagem dos estudantes devido à 

progressão no ciclo de estudos, destacam-se dois tipos de design: (1) O transversal, 

no qual grupos distintos de estudantes de vários anos curriculares são comparados, 

assumindo que, desde que as condições de admissão não se alterem, os estudantes 

que entram anualmente no ensino superior têm uma autonomia na aprendizagem 

                                                

9 Em alguns estudos, a autonomia/autodireção na aprendizagem, e/ou o desempenho 
académico, e/ou o ano curricular, não são as únicas variáveis em estudo. Nestes casos, optou-se 
por reportar apenas os aspetos relacionados diretamente com estas variáveis, omitindo a 
restante informação, por não ser relevante para esta investigação. 
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semelhante; (2) O longitudinal, no qual um ou mais grupos de estudantes são seguidos 

durante a sua progressão no ciclo de estudos, e a sua autonomia na aprendizagem vai 

sendo medida anualmente, para avaliar a sua evolução. 

Não obstante os estudos longitudinais serem mais apropriados para obter 

estimativas mais precisas das alterações temporais, ou após uma intervenção, 

comparativamente aos estudos transversais (Cook & Ware, 1983), a maioria da 

investigação aqui apresentada adota um design transversal (Harvey et al., 2003; 

Litzinger et al., 2005; Oliveira, 2005; Ponton & Carr, 2016; Scott et al., 2015). Apesar de 

mais precisos, os estudos longitudinais (Oliveira, 2014; Premkumar et al., 2013) têm 

custos maiores, a recolha de dados é mais árdua, e a manutenção dos procedimentos 

e do compromisso dos investigadores e dos participantes pode ser mais difícil de 

assegurar. 

Por outro lado, recorrendo ao design transversal, é possível testar os efeitos 

pretendidos num curto período de tempo, não havendo problemas com o abandono dos 

participantes. Contudo, como se está a testar participantes diferentes, não se controla 

totalmente os efeitos das variações individuais (Mota, 2010), o que pode comprometer 

a discussão dos resultados e as conclusões. Isso leva os autores dos estudos 

transversais que aqui se descrevem (Harvey et al., 2003; Litzinger et al., 2005; Oliveira, 

2005; Ponton & Carr, 2016; Scott et al., 2015) a recomendar cautela e a sugerir a 

realização de estudos adicionais longitudinais. 

Não obstante todas as limitações referidas, considera-se que os resultados 

obtidos nos diferentes estudos e a sua discussão ajudam a esclarecer a temática desta 

investigação, motivo pelo qual se faz a sua descrição sucinta, optando-se por uma 

apresentação cronológica. 

Para avaliar se a autodireção na aprendizagem melhorava com a progressão 

no ciclo de estudos, Harvey et al. (2003) realizaram um estudo com uma amostra 

aleatória de 280 estudantes de medicina canadianos (de uma população de 700 

estudantes). A amostra era constituída por 70 estudantes de cada um dos quatro anos 

do curso (para garantir um poder estatístico de 80%), com idade média entre 24,2 e 27,4 

anos, para o 1º e 4º ano, respetivamente. Estes estudantes tinham concluído pelo 

menos a licenciatura pré-medicina, havendo 24% que tinham o grau de mestre e 7% 

que eram doutorados. A autodireção na aprendizagem foi medida com o SLDRS e com 
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o OCLI (Oddi Continuing Learning Inventory10), que foram enviados por correio aos 

participantes, com um envelope selado e endereçado para a sua devolução. A cada 

questionário enviado foi atribuído um código, e no caso de ausência de resposta ou de 

respostas incompletas, os questionários voltaram a ser enviados. Apesar do 

procedimento adotado (Total Design Method) ter garantido uma boa taxa de resposta 

(89,3%), não foi preservado o anonimato dos participantes. 

Foram encontradas diferenças estatisticamente significativas na autodireção 

em função do grau obtido anteriormente, sendo a autodireção maior quanto mais 

elevado fosse o grau académico obtido previamente (não foi reportado o tamanho do 

efeito). Também se verificaram diferenças estatisticamente significativas entre a 

autodireção na aprendizagem de diferentes anos curriculares, com a análise de 

variância, quer com os valores medidos com o SDLRS quer com o OCLI (não foi 

reportado o tamanho do efeito). O valor mais alto da autodireção foi encontrado no 1º 

ano e o mais baixo no 2º ano. A regressão linear não permitiu identificar nenhuma 

tendência na autodireção ao longo dos anos curriculares.  

Na discussão que fazem deste resultados, Harvey et al. (2003) começam por 

referir a limitação do design transversal do estudo, que compara grupos diferentes de 

estudantes e não a evolução de um mesmo grupo (design longitudinal). O recurso ao 

design transversal subentende que os quatro grupos em estudo sejam comparáveis, o 

que segundo os autores (ibidem), é uma suposição razoável, pois os procedimentos de 

admissão e o currículo do curso foram os mesmos para os estudantes de cada um dos 

quatro anos curriculares. Apesar disso, é ressalvada a possibilidade da ausência de 

progresso na autodireção ser devida a diferenças pré-existentes entre os grupos. Estes 

autores (ibidem) também colocam a hipótese de que o facto de os estudantes terem 

uma elevada autodireção à entrada no curso (mais de 30% destes estudantes já tinham 

formação pós-graduada), comparativamente com os valores reportados para a 

população adulta, possa tornar difícil o seu aumento. Adiantam ainda que é também 

possível que os resultados sejam uma boa tradução da realidade, sendo um reflexo 

verdadeiro das experiências curriculares dos estudantes, nomeadamente pela 

frustração e impaciência que os estudantes do 2º ano (com o valor mais baixo de 

autodireção) possam sentir pela demora em iniciar o estágio mais clinicamente 

orientado. Os autores (ibidem) concluem que o estudo não encontrou evidências de que 

a perceção que estes estudantes tinham da sua autodireção na aprendizagem tenha foi 

                                                

10 O «Oddi Continuing Learning Inventory» (OCLI) é uma escala de autorresposta com 24 itens, 
desenvolvida em 1986 (Oddi, 1986), e que tem sido usada frequentemente para medir a 
autodireção na aprendizagem (Harvey et al., 2003). 
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positivamente influenciada pelo currículo deste curso de medicina. Recomendam 

cautela na interpretação destes resultados, por não se tratar de um estudo longitudinal. 

Uma amostra de 224 estudantes universitários portugueses foi usada num 

estudo conduzido por Oliveira (2005) para avaliar a influência da progressão no ciclo de 

estudos na autodireção na aprendizagem. Os participantes eram estudantes de 

diferentes áreas científicas, com idades compreendidas entre 18 e 60 anos (𝑀 = 22,7). 

A amostra foi constituída selecionando aleatoriamente, numa primeira fase, algumas 

instituições da Universidade de Coimbra, e numa segunda fase, um curso de cada uma 

das instituições selecionadas. A escolha dos participantes recaiu nos estudantes do 1º 

ano e dos últimos anos (4º e 5º ano), sendo uma amostra de conveniência baseada nos 

estudantes que estavam em sala de aula no momento da recolha dos dados. A 

autodireção na aprendizagem foi medida com o SLDRS e com o OCLI, e a taxa de 

resposta foi 75%. Foi possível identificar diferenças estatisticamente significativas 

(avaliadas com o teste t de Student) na autodireção na aprendizagem entre os 

estudantes do 1º ano e do 4º ano, e do 1º ano e do 5º ano, quando a autodireção foi 

medida com o OCLI, mas não com o SLDRS. O tamanho do efeito não foi reportado. O 

recurso à regressão linear múltipla para averiguar qual o contributo do nível de estudos 

para a autodireção, mostrou não haver nenhuma expressão estatisticamente 

significativa, com ambos os instrumentos. 

No que respeita aos resultados, Oliveira (2005) considera serem condizentes 

com os encontrados em algumas investigações norte-americanas, no que respeita ao 

pouco impacto que a progressão no ciclo de estudos parece ter na autodireção. No caso 

da amostra portuguesa, a ausência de progressão na autodireção (medida com o 

SLDRS) pode, segundo a autora (ibidem), ser explicada pelo ambiente de aprendizagem 

centrado no professor, que controla a maioria das decisões pedagógicas, com recurso 

a métodos expositivos, e nos quais as aprendizagens estão isoladas dos seus contextos 

de aplicação real. Na análise que faz das diferenças entre os resultados obtidos com os 

instrumentos usados, a autora (ibidem) destaca aspetos que são medidos pelo OCLI, 

mas não pelo SLDRS, como a aprendizagem através da interação com os outros e a 

avidez pela leitura, e que podem mostrar evolução mesmo em ambientes de 

aprendizagem tradicionais. A autora (ibidem) aponta algumas limitações para o estudo, 

que impedem que as conclusões possam ser consideradas decisivas e extrapoladas: a 

amostra não ser totalmente representativa da população, e a população não ser 

representativa do ensino superior português; tratar-se de um estudo transversal, o que 

não permite avaliar se há verdadeiros efeitos da progressão no ciclo de estudos no 

desenvolvimento na autodireção. 
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Também Litzinger et al. (2005) procuraram evidências do modo como a 

prontidão para a autodireção na aprendizagem variava com o ano curricular. Para isso, 

recorreram a duas amostras aleatórias de estudantes de engenharia norte-americanos, 

em dois anos letivos consecutivos: uma amostra com 400 estudantes com uma a quatro 

inscrições anuais no curso (quatro anos de duração); uma amostra com 600 estudantes 

com uma a cinco inscrições anuais no curso. Ambas as amostras foram obtidas do 

conjunto de todos os estudantes de engenharia. Os participantes receberam por correio 

eletrónico a ligação para responderem ao questionário SDLRS, tendo havido uma taxa 

de resposta de 33%. A possibilidade de juntar as duas amostras foi avaliada recorrendo 

à análise de variância, que permitiu concluir que não havia diferenças estatisticamente 

significativas entre a autodireção na aprendizagem e o desempenho académico dos 

dois grupos, validando a hipótese de que seria viável a junção das duas amostras numa 

única de maior dimensão. No entanto, neste estudo, nada é referido pelos autores 

(ibidem) sobre o modo como foi evitado que os mesmos estudantes respondessem duas 

vezes (uma em cada ano letivo da recolha dos dados), não se podendo, por isso, excluir 

a possibilidade de que isso possa ter acontecido. A existência de diferenças nos valores 

médios da autodireção em função do ano curricular foi avaliada com análise de 

variância, identificando-se aumentos estatisticamente significativos entre os estudantes 

do 1º e os do 2º ano, e os do 1º e do 5º ano. O tamanho do efeito não foi reportado. O 

recurso à regressão linear permitiu identificar o ano curricular e a classificação média 

das unidades curriculares como variáveis que se relacionavam estatisticamente com a 

autodireção. Contudo, o ano curricular apenas explicava 5% da variância da 

autodireção, sendo por isso um preditor fraco. 

Na apresentação e discussão dos resultados, Litzinger et al. (2005) referem 

que o aumento da autodireção dos estudantes do 1º para o 2º ano parece contrariar a 

ideia de que este aumento está associado à frequência dos últimos semestres do curso. 

Para os autores (ibidem), é nos últimos semestres que os estudantes são confrontados 

com a resolução de problemas mais abertos, que os desafiam a aprender de modo mais 

autodirigido. Na análise que fazem das unidades curriculares do 1º ano, concluem que 

estas recorrem maioritariamente a métodos tradicionais, que dificilmente contribuem 

para melhorar a autodireção e apontam como possíveis explicações para essa melhoria: 

(1) A unidade curricular de Introdução ao Design de Engenharia, na qual os estudantes 

são confrontados com problemas abertos; (2) A experiência de frequentar o ensino 

superior, que provavelmente requer uma maior autodireção; (3) O abandono após o 1º 

ano, na medida em que este pode ser maior entre os estudantes com menor 

autodireção, fazendo aumentar a autodireção média no 2º ano; (4) O facto de se tratar 

de um estudo transversal, sendo possível que as diferenças detetadas sejam pré-

existentes. 



PROCESSO DE BOLONHA, AUTONOMIA NA APRENDIZAGEM E CARGA DE TRABALHO 

UM ESTUDO COM ESTUDANTES DE ENGENHARIA 

66 CAPÍTULO I.2 Autonomia na aprendizagem 
 

Para avaliar o efeito da progressão no ciclo de estudos na autodireção na 

aprendizagem, Premkumar et al. (2013) realizaram um estudo longitudinal com 375 

estudantes canadianos admitidos entre 2006 e 2010, no curso de medicina (que tem a 

duração de quatro anos curriculares). Os cinco grupos seguidos tinham idades médias 

compreendidas entre 22,3 anos (admitidos em 2007) e 23,7 anos (admitidos em 2006). 

A autodireção foi medida com o questionário SDLRS, preenchido presencialmente nas 

aulas ou online, no caso de isso não ser possível. Não é reportada a taxa de resposta, 

mas os resultados apresentados indicam N=375 (reportado como o tamanho da 

amostra) como o número de respostas válidas apresentadas. Também não é referido o 

método que foi usado para emparelhar os questionários de cada um dos estudantes ao 

longo do estudo. Por falta de financiamento, os autores (ibidem) indicam que apenas foi 

possível recolher dados do 1º ao 4º ano curricular, para os estudantes admitidos em 

2006 e 2007, tendo sido possível seguir 126 participantes, durante os quatro anos do 

curso. Para os estudantes admitidos em 2008, foram recolhidos dados do 1º ao 3º ano, 

e assim sucessivamente, tendo sido possível seguir mais 149 participantes, perfazendo 

um total de 275 dos 375 iniciais. Considerando todos os grupos de estudantes, o valor 

mais elevado da autodireção foi o medido no 1º ano curricular, observando-se uma 

diminuição estatisticamente significativa na passagem do 1º para o 2º ano. Apesar de 

haver um ligeiro aumento nos anos seguintes, não foram atingidos os valores de 

autodireção que os estudantes tinham na sua admissão, o que leva os autores (ibidem) 

a concluir que a progressão no ciclo de estudos teve um efeito negativo na autodireção 

na aprendizagem dos estudantes. O tamanho do efeito é reportado (1,997, 1,841 e 

3,064; da autodireção na aprendizagem no momento da admissão comparativamente 

com a do final do 1º ano, idem para o 2º ano e idem para o 4º ano, respetivamente), 

mas não é referida qual a medida que foi utilizada nem como foi calculada. 

Segundo Premkumar et al. (2013), existem vários motivos para o decréscimo 

significativo da autodireção dos estudantes no final do 1º ano. Primeiro, o facto de nem 

os estudantes nem os professores estarem preparados para trabalhar no sentido de 

melhorar a autodireção na aprendizagem dos estudantes. Segundo, inúmeras restrições 

administrativas, curriculares, legais, institucionais, constrangimentos de tempo e a 

necessidade de garantir que é abordado um determinado conteúdo. Terceiro, o facto 

dos estudantes do 1º ano terem pouco ou quase nenhum conhecimento sobre os tópicos 

a aprender, o que os torna muito dependentes do professor e dificulta o desenvolvimento 

da autodireção. Os autores (ibidem) não sugerem nenhum motivo para o facto de os 

estudantes não conseguirem recuperar, nos quatro anos de formação no ensino 

superior, a autodireção na aprendizagem que tinham no momento da sua entrada. 
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Também num estudo longitudinal com 67 estudantes portugueses do curso de 

ciências da educação, Oliveira (2014) comparou a autodireção na aprendizagem dos 

estudantes (medida com o questionário SDLRS) no início da frequência do 1º ano, no 

fim do 2º ano e na conclusão do mestrado, ou seja 5º ano. Os participantes tinham, no 

início do estudo, idades compreendidas entre 17 e 36 anos (𝑀 = 19,5). No primeiro 

momento, os dados foram recolhidos presencialmente, em sala de aula. A segunda 

recolha foi feita enviando os questionários pelo correio. O mesmo procedimento foi 

adotado para a última recolha de dados, e quando necessário foi também feito o 

contacto telefónico. Depreende-se pela descrição deste procedimento que não foi 

assegurado o anonimato dos participantes. Foi possível seguir durante os cinco anos 

do curso, um total de 48 participantes. Recorrendo à análise de variância e testes 

post-hoc, foram identificados aumentos estatisticamente significativos entre o 2º ano e 

o 5º ano, mas não entre a admissão (1º ano) e o final do 2º ano, que a autora (ibidem) 

atribui à aparente lenta evolução da autonomia na aprendizagem. Não foi reportado o 

tamanho do efeito. 

Com o intuito de explicar os resultados obtidos, Oliveira (2014) recorreu às 

variáveis explicativas do modelo que desenvolveu em investigação anterior (Oliveira, 

2005), nomeadamente: a autoeficácia, que tem uma evolução significativa, mas 

somente nos três últimos anos do curso, e as conceções epistemológicas sobre a 

aprendizagem, cuja sofisticação parece não ter ocorrido ou ocorreu apenas de um modo 

muito incipiente, para diversos alunos. A autora (ibidem) questiona a natureza do 

desenvolvimento da autonomia na aprendizagem e o papel do contexto educativo, 

interrogando-se se serão as capacidades necessárias para a autonomia na 

aprendizagem que são evolutivamente lentas, ou se será o contexto que não facilita o 

seu desenvolvimento. Procurando responder a estas questões, a autora (ibidem) analisa 

as atividades curriculares que os estudantes desenvolvem nos últimos anos do curso e 

conclui que existiam condições para o “desenvolvimento substancial da autonomia, do 

pensamento crítico e da complexidade epistemológica” (Oliveira, 2014, p. 808). 

Considera também que “um obstáculo a uma evolução mais rápida da autonomia na 

aprendizagem poderá residir no modo de organização e funcionamento o ensino 

superior, ainda muito prisioneiro de conceções e práticas tradicionais de ensino e 

aprendizagem, especialmente nos primeiros anos” (idem, ibidem). As limitações do 

estudo que aponta são a amostra reduzida e pouco diversificada. 

Scott et al. (2015) realizaram um estudo transversal com estudantes ingleses 

de um curso de ciências biológicas (ano zero, 1º, 2º e 3º ano), para testar a hipótese da 

autonomia aumentar com a progressão de estudos no ensino superior. O contacto com 
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os estudantes do curso foi feito por correio eletrónico, tendo este sido convidados a 

preencher o questionário ALS em suporte papel. Foi possível obter 84 respostas válidas 

ao questionário. A hipótese em estudo foi testada com uma regressão linear, tendo os 

autores (ibidem) encontrado uma relação positiva estatisticamente significativa entre o 

ano curricular e a autonomia, que explica 7% da variância. Apesar disso, a análise de 

variância com teste post-hoc só identificou aumentos estatisticamente significativos 

entre a autonomia dos estudantes do ano zero e do 2º ano. O tamanho do efeito não foi 

reportado. Não foram encontradas diferenças estatisticamente significativas entre o 1º, 

2º e 3º ano. Os autores (ibidem) concluem, afirmando que a autonomia na aprendizagem 

parece aumentar com a progressão no ciclo de estudos, provavelmente devido à 

participação dos estudantes nas atividades do curso, mas também devido ao ambiente 

académico no geral e ao processo natural de aumento da maturidade. 

Para averiguarem se o nível de escolaridade (nomeadamente o ensino 

superior) influenciava o desenvolvimento da autonomia na aprendizagem, Ponton e Carr 

(2016) realizaram um estudo transversal comparativo, com um conjunto alargado de 

dados. Estes dados foram obtidos a partir da versão completa do LAP, para uma 

amostra de 2.147 adultos11 (indivíduos com idade igual ou superior a 18 anos) oriundos 

da américa do norte e da ásia oriental, com diferentes níveis de escolaridade (ensino 

secundário, 1º ciclo do ensino superior e 2º ciclo do ensino superior). As dimensões do 

LAP foram agregadas em três componentes: o desejo (ILD); a iniciativa, o engenho e a 

persistência (RIP); e a autoeficácia (ALA). A análise de variância com teste post-hoc 

revelou diferenças estatisticamente significativas em função do grau académico, para 

todas as variáveis (as três componentes do LAP). Contudo, apenas na comparação dos 

adultos com o ensino secundário, com os que tinham o 2º ciclo do ensino superior, é 

que foi reportado um tamanho do efeito médio (d > 0,50). Quando os adultos com o 

ensino secundário foram comparados com os que tinham o 1º ciclo do ensino superior, 

o tamanho do efeito foi pequeno (d < 0,30) nas componentes ILD e ALA e inexistente 

na RIP. 

Por se tratar de um estudo transversal, os autores (ibidem) analisaram algumas 

hipóteses adicionais contraditórias da hipótese em estudo, como a possibilidade de 

serem os mais autónomos a escolher ingressar no ensino superior, a serem aceites em 

cursos de ensino superior, e a nele serem melhor sucedidos. Concluíram não haver 

evidências estatísticas para apoiar a hipótese de que o ensino superior desempenha 

                                                

11 As várias versões do LAP estão disponíveis gratuitamente para investigação, mas os 
questionários têm de ser respondidos online. Foi parte dessa base de dados que foi utilizada 
nesta investigação. 
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um papel no desenvolvimento da autonomia (neste caso, nas três componentes ILD, 

RIP e ALA). Embora haja aumentos estatisticamente significativos nestas variáveis em 

função do nível crescente de educação, existe a possibilidade de tais diferenças serem 

devidas às hipóteses contraditórias, não havendo evidências estatísticas que permitam 

separar estes efeitos do efeito da frequência do ensino superior. 

Na discussão dos resultados obtidos, os autores (ibidem) destacam a ausência 

de diferença estatisticamente significativa entre o RIP (engenho, iniciativa e 

persistência) dos adultos com o ensino secundário e os que têm o 1º ciclo do ensino 

superior, sugerindo que estes aspetos têm pouca importância nos cursos de graduação 

do ensino superior. Isso já não acontece com o desejo e a autoeficácia, que parecem 

influenciar a participação e sucesso no 1º ciclo do ensino superior. Já na passagem do 

1º ciclo para o 2º ciclo, o desejo e a autoeficácia, e também o engenho, iniciativa e 

persistência, desempenham um papel cada vez mais importante, sugerindo os autores 

(ibidem) a realização de um estudo longitudinal. 

Integrado num estudo de metodologia mista, Premkumar et al. (2018) mediram 

a autodireção na aprendizagem em função do ano curricular, recorrendo a uma amostra 

de 453 estudantes indianos de medicina e usando o questionário SDLRS, que foi 

administrado a seis grupos de estudantes (na admissão no curso, no fim de cada ano, do 

1º ao 4º ano, e no início do estágio; número de participantes por grupo a variar entre 95 e 

53). Foram obtidas 452 respostas válidas, não tendo sida reportada informação adicional 

sobre o método de seleção da amostra, nem sobre o procedimento de administração do 

questionário. A idade de admissão dos estudantes no ensino superior foi 17-18 anos. 

O valor mais elevado da autodireção média foi o medido no momento da 

admissão dos estudantes, havendo um decréscimo em todos os anos curriculares, que 

abranda à medida que se avança no curso. Foi feita análise de variância com teste post-

hoc, para avaliar a significância estatística das diferenças encontradas. Os autores 

(ibidem) reportaram os intervalos de confiança a 95%, cuja análise permitiu concluir que 

existia uma diminuição estatisticamente significativa da autodireção na aprendizagem, 

entre o momento da admissão e o final de cada um dos anos curriculares (1º, 2º, 3º e 

4º ano). Não foram identificadas diferenças estatisticamente significativas entre os 

valores da autodireção medidos no final de cada ano curricular. 

Na discussão que fazem dos resultados, Premkumar et al. (2018) referem que 

estes estão de acordo com outros estudos previamente realizados, nomeadamente, um 

estudo longitudinal dos mesmos autores (Premkumar et al., 2013) e um outro estudo 

com estudantes do Havai (como citado em Premkumar et al., 2018). Cada um destes 
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estudos dizia respeito a estudantes de medicina, mas em países diferentes, e a 

frequentar cursos com planos curriculares e metodologias pedagógicas distintas (desde 

as mais tradicionais, até às baseadas em problemas), o que leva os autores (ibidem) a 

concluir que a formação em medicina necessita de mais atividades para desenvolver a 

autodireção. 

Os estudos sobre a influência da progressão no ciclo de estudos na 

autodireção na aprendizagem, aqui descritos resumidamente, apesar de não serem 

unânimes sobre o papel do ensino superior, e revelarem algumas fragilidades 

metodológicas, colocam em evidência alguns aspetos relevantes. Nem sempre a 

progressão no ciclo de estudos melhora a autonomia na aprendizagem, podendo 

inclusivamente diminui-la (Premkumar et al., 2018), quer seja porque os estudantes do 

ensino superior já têm uma autodireção média superior à da população adulta, sendo 

difícil aumentá-la (Harvey et al., 2003), quer porque é pedido aos estudantes que 

aprendam assuntos sobre os quais não têm nenhum conhecimento (Premkumar et al., 

2013). A influência do currículo está bem patente, e o papel das unidades curriculares 

é referido em vários estudos. Quando existem melhorias na autodireção, elas parecem 

estar relacionadas com determinados anos curriculares (nem sempre os mesmos), 

sendo adiantadas explicações possíveis relacionadas com as atividades curriculares 

proporcionadas pelo curso e por determinadas unidades curriculares, quer pela positiva, 

quer pela negativa. Quando essa melhoria ocorre nos últimos anos, a análise do 

currículo dos primeiros anos mostra tratar-se de um contexto comparativamente 

tradicional, pouco facilitador da autonomia (Oliveira, 2005, 2014). Quando a melhoria 

acontece nos primeiros anos, é apontada a existência de unidades curriculares com 

problemas abertos, promotores de uma aprendizagem autodirigida (Litzinger et al., 

2005). 

Não só o currículo, mas o próprio ambiente académico, no seu sentido mais 

lato, é também referido como explicação para as diferenças na autonomia dos 

estudantes, contribuindo positivamente (Scott et al., 2015) e negativamente (Premkumar 

et al., 2013). A multidimensionalidade da autonomia é ela própria influenciadora do papel 

que o ensino superior desempenha no seu desenvolvimento, havendo evidências que 

nem todos os ciclos (graus) do ensino superior contribuem igualmente na promoção de 

diferentes dimensões (Ponton & Carr, 2016) e que a sua evolução pode ser mais lenta 

do que a duração de alguns dos ciclos de estudos (Oliveira, 2014). 

  



PROCESSO DE BOLONHA, AUTONOMIA NA APRENDIZAGEM E CARGA DE TRABALHO 

UM ESTUDO COM ESTUDANTES DE ENGENHARIA 

CAPÍTULO I.2 Autonomia na aprendizagem  71 
 

Estudos sobre a relação entre a autonomia na aprendizagem e o desempenho 

académico 

Nos estudos nos quais foi possível identificar uma relação estatisticamente 

significativa entre a autonomia/autodireção na aprendizagem e o desempenho 

académico, optou-se por utilizar como aspeto diferenciador a influência da progressão 

no ciclo de estudos. Ou seja, os estudos foram distinguidos em função dos 

investigadores terem tido ou não em consideração que a progressão no ciclo de estudos 

podia alterar a autonomia na aprendizagem, e que, por isso, o ano curricular que os 

participantes estavam a frequentar poderia ter relevância para a investigação. Tendo 

em consideração este aspeto diferenciador, percebe-se que a abordagem utilizada 

varia, desde os estudos nos quais não é reportada informação sobre o ano curricular, 

não havendo evidências do reconhecimento da pertinência desta informação, até aos 

estudos nos quais o ano curricular também é utilizado como variável independente. Este 

é também o critério ao qual se recorre para ordenar a apresentação da descrição 

sumária destes estudos. 

De salientar também algumas questões de ética relacionadas com os estudos 

aqui apresentados: na sua maioria, a recolha de dados não é anónima, havendo mesmo 

um caso de identificação por aposição do nome no questionário. Nem sempre é 

percetível, na descrição do procedimento adotado, que esta opção fosse estritamente 

necessária e que não pudesse ser usada uma alternativa que garantisse o anonimato 

dos participantes. Apesar disso, estes estudos foram aqui incluídos, por se considerar 

que mesmo assim são pertinentes para esta investigação. 

Para saber qual a correlação entre a autonomia na aprendizagem e o 

desempenho académico, Lowe (2009) contactou por correio eletrónico 2.348 estudantes 

de uma universidade norte-americana (de um total de 2.682 potenciais participantes). 

Destes, 135 completaram o questionário LAP (versão curta), aceitando participar no 

estudo. O questionário foi preenchido online, tendo sido atribuído um código a cada 

participante. Apenas o investigador tinha acesso simultâneo aos dados e à lista de 

participantes, que foram mantidos em locais separados para proteger a identidade dos 

estudantes envolvidos. Os participantes tinham idades compreendidas entre 17 e 67 

anos (𝑀 = 28 anos), e 63% já tinham formação superior. Não foi reportada informação 

sobre a distribuição da amostra em função dos anos curriculares e das áreas científicas. 

O indicador usado para o desempenho académico foi a média de curso, reportada pelos 

próprios aquando do preenchimento do LAP. 
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Recorrendo ao coeficiente de Pearson, e à regressão linear, o autor (ibidem) 

verificou a existência de uma correlação positiva fraca e estatisticamente significativa 

entre a autonomia na aprendizagem e a classificação média das unidades curriculares 

(𝑟 = 0,238; 𝑝 < 0,01), que a regressão linear mostrou partilharem 5,7% de variância. As 

quatro dimensões que agregam os itens do LAP também se correlacionam 

positivamente com a classificação média, explicando entre 3,4% (iniciativa) a 6,3% 

(engenho) da variância. Lowe (2009) destaca a importância deste resultado, pois aponta 

para a possibilidade do questionário LAP poder ser visto como uma ferramenta de 

diagnóstico para ajudar a identificar áreas de melhoria que podem ter impacto na 

classificação média, e por causa disso, no desempenho académico. Coloca a hipótese 

de, na origem do baixo valor de variância partilhada, poder estar a reduzida dimensão 

da amostra, recomendando alguma investigação adicional. 

Soodmand Afshar et al. (2014) investigaram a relação entre a autonomia na 

aprendizagem e o desempenho académico, com 100 estudantes de um curso de línguas 

(inglês), provenientes de duas universidades iranianas. Os participantes frequentavam 

o 2º e o 3º ano do curso, e foram selecionados por conveniência. Todos tinham mais de 

19 anos (𝑀 = 23,5 anos). Foi usado o LAQ (Learner Autonomy Questionnaire; Cotterall, 

1995, 1999 como citado em Soodmand Afshar et al., 2014), na sua versão validada e 

adaptada para o contexto iraniano. O questionário foi preenchido presencialmente, e foi 

pedido aos participantes que se identificassem, escrevendo nele o seu nome. Foi-lhes 

assegurada a confidencialidade da informação recolhida. Como indicador do 

desempenho académico foi usada a média de curso, também recolhida junto dos 

participantes. Recorrendo ao coeficiente de Pearson, os autores (ibidem) obtiveram uma 

correlação positiva moderada e estatisticamente significativa entre a autonomia e o 

desempenho académico (𝑟 = 0,42; 𝑝 < 0,01). Soodmand Afshar et al. (2014) 

argumentam que os estudantes mais autónomos são, aparentemente, mais capazes de 

diagnosticar os seus pontos fracos, e de utilizar as suas próprias estratégias para os 

melhorar, recomendando que sejam proporcionadas mais oportunidades aos 

estudantes para se responsabilizarem pela sua aprendizagem. 

Para averiguar qual a relação entre a autodireção na aprendizagem e o 

desempenho académico, Hall (2011) realizou um estudo com estudantes norte-

americanos, com idades compreendidas entre 17 e 19 anos, que frequentaram o 1º 

semestre do ensino superior num programa orientado para estudantes de baixo 

rendimento e de primeira geração, e que pretendia também melhorar a sua autodireção. 

Para medir a autodireção, foi-lhes administrado o PRO-SDLS passados seis meses, 

tendo os valores sido comparados com o desempenho académico dos participantes 

após três semestres completos de frequência do ensino superior (o indicador usado foi 



PROCESSO DE BOLONHA, AUTONOMIA NA APRENDIZAGEM E CARGA DE TRABALHO 

UM ESTUDO COM ESTUDANTES DE ENGENHARIA 

CAPÍTULO I.2 Autonomia na aprendizagem  73 
 

a classificação média das unidades curriculares concluídas com aprovação, obtida 

diretamente junto da instituição). Dos 224 estudantes inscritos no programa, 110 

completaram todas as fases de recolha dos dados que foi feita por um intermediário, 

que contactou com os estudantes e que colocou toda a informação na base de dados 

usada pelo investigador. Apesar da recolha dos dados não ter sido anónima, não foram 

fornecidos ao investigador elementos que permitissem identificar os participantes. 

A relação entre a autodireção e o desempenho académico foi avaliada com o 

coeficiente de Pearson, sendo estatisticamente significativa e moderadamente positiva 

(𝑟 = 0,30; 𝑝 < 0,01). Relativamente às dimensões que agregam os vários itens, foram 

encontradas correlações estatisticamente significativas com o controlo (𝑟 = 0,42; 

𝑝 < 0,01) e a autoeficácia (𝑟 = 0,30; 𝑝 < 0,01), mas não com a iniciativa e a motivação. 

Para Hall (2011), as correlações encontradas reforçam a importância do controlo e da 

autoeficácia na aprendizagem dos estudantes, devendo ser adotadas estratégias que 

permitam aos estudantes reforçar as suas competências nestes domínios. Já a ausência 

de correlação com a motivação pode, segundo o autor (ibidem), ser explicada por se 

tratar de um grupo muito homogéneo, com participantes bastante jovens, que estão a 

transitar de um ambiente muito diretivo (ensino secundário), mais propício a uma maior 

motivação extrínseca do que intrínseca. Nada foi acrescentado sobre a ausência de 

correlação com a iniciativa. 

Num estudo conduzido com 121 estudantes romenos de graduação (1º e 3º 

ano, não sendo a área científica do curso reportada), Cazan et al. (2014) mostraram que 

a autodireção na aprendizagem (medida com o SDLRS) é um preditor do desempenho 

académico (usando a média de curso como indicador). Não foi reportada informação 

sobre o modo como foi obtida a amostra, nem qual foi o procedimento usado para o 

preenchimento dos questionários, e se o anonimato dos participantes foi assegurado. 

Para a avaliação do efeito preditor da autodireção no desempenho académico, foi 

utilizada a regressão linear múltipla para testar alguns modelos. Os autores (ibidem) 

verificaram que a predição do desempenho académico era mais eficaz quando eram 

usadas a autodireção e o ano curricular, explicando 14% da variância total (o modelo só 

com a autodireção explicava 7% da variância). Os coeficientes das variáveis 

independentes na regressão eram ambos positivos, indicando que o desempenho 

académico é melhor nos estudantes do 3º ano do que nos do 1º ano, e aumenta com o 

aumento da autodireção na aprendizagem. Nada foi reportado sobre a verificação dos 

pressupostos, nomeadamente sobre a possibilidade de haver dependência entre as 

variáveis independentes. Os autores (ibidem) consideram que, apesar da relação 

encontrada, a autodireção e o ano curricular são preditores fracos do desempenho 

académico. 
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Francis e Rise (2012) utilizaram uma amostra de conveniência de 188 

participantes, maioritariamente estudantes norte-americanos de psicologia (curso com 

quatro anos de duração), para avaliar se a autodireção estava relacionada com o 

desempenho académico. Os participantes foram contactados por correio eletrónico, 

tendo-lhes sido enviado a ligação (única para todos os participantes, de modo a garantir 

o seu anonimato) para procederem ao preenchimento do questionário. As suas idades 

variavam entre 18 e 36 anos (𝑀 =19,4 anos). Cerca de metade eram estudantes do 1º 

ano, distribuindo-se os restantes pelos outros anos do curso (2º a 4º ano). A autodireção 

na aprendizagem foi medida com o OCLI e o indicador do desempenho académico foi 

a média de curso reportada pelos próprios. 

A relação entre a autodireção e o desempenho académico foi testada com o 

coeficiente de Pearson, não tendo sido encontrada nenhuma relação estatisticamente 

significativa. Colocando a hipótese deste resultado poder ter sido enviesado pelo facto 

da maioria dos participantes serem do 1º ano, e a sua média de curso ser ainda pouco 

representativa do seu desempenho, a análise foi repetida excluindo estes estudantes 

da amostra. Os resultados foram semelhantes, não havendo uma correlação 

estatisticamente significativa entre a autodireção e o desempenho académico. Perante 

estes resultados, foram também analisados os valores médios da autodireção em 

função do ano curricular. Os estudantes do 1º ano apresentavam os valores médios 

mais elevados de autodireção, que decresciam progressivamente com o ano curricular. 

Contudo, a análise de variância mostrou que estas diferenças não eram estatisticamente 

significativas. 

Na opinião das autoras (ibidem), o facto das médias de curso terem sido 

reportadas pelos próprios pode ter afetado os resultados, limitando a possibilidade de 

detetar o efeito da autodireção no desempenho académico. Consideraram também ser 

possível que os estudantes com níveis mais altos de autodireção na aprendizagem 

acabem por abandonar a educação formal ou que, mantendo-se nela, tenham 

interesses desalinhados com os objetivos formais de aprendizagem, que os levem a não 

investir na avaliação que mais contribui para a média de curso. 
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Dos estudos aqui apresentados resumidamente, sobre a influência da 

autodireção na aprendizagem no desempenho académico, destacam-se alguns 

aspetos relevantes por eles evidenciados. Um dos pontos positivos da investigação da 

relação entre a autonomia/autodireção na aprendizagem e o desempenho académico 

parece ser a possibilidade de usar os instrumentos usados para a sua medição como 

ferramentas de diagnóstico, para detetar nas dimensões que estes constructos 

agregam, áreas específicas de atuação que possam melhorar o desempenho dos 

estudantes (Cazan et al., 2014; Hall, 2011; Lowe, 2009). Argumenta-se quanto à 

importância que a autonomia/autodireção na aprendizagem tem no desempenho 

académico, nomeadamente pelo facto dos estudantes mais autónomos terem 

capacidades e aptidões que lhes permitem ter classificações melhores (Soodmand 

Afshar et al., 2014). Também foi possível perceber que não existe uma única tendência 

no que respeita à escolha dos instrumentos usados para medir a autonomia/autodireção 

na aprendizagem, havendo variedade entre os diferentes estudos (LAP, PRO-SDLS, 

LAQ, SDLRS e OCLI). 

Algumas limitações a estes estudos, apontadas pelos seus autores, estão 

relacionadas com a própria amostra, quer pela sua dimensão reduzida (Lowe, 2009), 

quer pela sua constituição em termos da proporção de participantes de diferentes anos 

curriculares (Francis & Rise, 2012). A este respeito, Francis e Rise (2012) argumentam 

que a classificação média das unidades curriculares que os estudantes do 1º ano 

concluíram com aprovação, pode não ser ainda representativa do seu desempenho 

académico, questionando a inclusão destes estudantes na amostra. A questão do ano 

curricular dos participantes é abordada diferentemente nos diversos estudos. Lowe 

(2009) não reporta o ano curricular nem analisa a sua influência. Soodmand Afshar et 

al. (2014) reportam o ano curricular dos participantes, mas também não analisam a sua 

influência. No caso de Hall (2011), todos os participantes pertencem ao mesmo ano 

curricular. Cazan et al. (2014) usam uma amostra com participantes de dois anos 

curriculares distintos, testando o poder preditivo conjunto do ano curricular e da 

autodireção, concluindo que este é melhor do que o obtido usando só a autodireção na 

aprendizagem. 

Também o modo como é obtida a classificação média das unidades 

curriculares, é referida por Francis e Rise (2012), para quem o reportar do desempenho 

académico pelos próprios pode afetar os resultados. Esse foi também o procedimento 

usado em alguns dos outros estudos (Lowe, 2009; Soodmand Afshar et al., 2014), sendo 

que Cazan et al. (2014) não reportaram o procedimento utilizado. Apenas um dos 

estudos optou por obter esta informação diretamente junto da instituição (Hall, 2011). 
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Neste caso, a questão que se poderá colocar está relacionada com o anonimato dos 

participantes, que nem sempre foi assegurado. Verificou-se que os procedimentos 

adotados variaram. Num dos estudos (Soodmand Afshar et al., 2014), os questionários 

podiam ser diretamente relacionados com os participantes, por neles ter sido inscrito o 

seu nome. Em alguns estudos, foram tomadas certas precauções para que a 

identificação dos participantes não pudesse ser feita diretamente a partir dos 

questionários (Lowe, 2009; atribuição de um código a cada participante), ou pelo 

investigador (Hall, 2011; recurso a um intermediário no contacto com os participantes e 

na inserção da informação na base de dados). Apenas o estudo no qual não foi 

encontrada nenhuma relação estatisticamente significativa entre a autodireção na 

aprendizagem e o desempenho académico (Francis & Rise, 2012) foi assegurado 

completamente o anonimato dos participantes, o que obrigou a que a classificação 

média das unidades curriculares fosse reportada pelos próprios, com os inconvenientes 

já aqui mencionados. 

Concluída a descrição resumida de estudos que identificaram relações 

estatisticamente significativas entre a progressão no ciclo de estudos e a 

autonomia/autodireção na aprendizagem, e entre esta e o desempenho académico, 

consta-se que, do ponto de vista metodológico, estes estudos evidenciaram aspetos 

relacionados com os instrumentos, com os procedimentos e o design, e as variáveis 

independentes. Têm sido usados vários instrumentos para a medição da 

autonomia/autodireção na aprendizagem, não havendo evidências nesta investigação, 

da inadequação de algum deles. Os procedimentos usados na generalidade dos 

estudos revelam algumas fragilidades, nomeadamente no que diz respeito à informação 

estatística reportada e às questões éticas da recolha de informação junto dos 

participantes. O design longitudinal é o mais apropriado para investigar a influência da 

progressão no ciclo de estudos na autonomia/autodireção na aprendizagem, havendo 

necessidade de aprofundar e esclarecer alguns dos resultados que têm sido obtidos nos 

estudos com recurso a um design transversal. Na avaliação da relação entre a 

autonomia/autodireção na aprendizagem, deve ser ponderada a influência que a 

progressão no ciclo de estudos pode ter, nomeadamente pela utilização do ano 

curricular como variável independente. 

Para além dos aspetos já apontados, a variedade de estudos descritos 

resumidamente neste subcapítulo evidencia que a autonomia dos aprendentes, 

enquanto fator de promoção de uma aprendizagem efetiva, não se restringe ao EEES, 
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sendo uma preocupação geograficamente abrangente12. Ainda que as questões 

culturais possam afetar o constructo e o seu grau de desenvolvimento no jovem adulto, 

existe unanimidade na importância do papel do ensino superior. As IES emergem como 

espaços privilegiados no desenvolvimento da autonomia, quer pelas atividades de 

ensino e aprendizagem veiculadas pelos currículos da sua oferta formativa, quer pelo 

contexto académico e social que proporcionam. 

Em suma, neste capítulo… 

 

 

 

 

 

 

                                                

12 Não obstante a seleção de estudos descritos neste subcapítulo estar afetado pelo viés de 
publicação que privilegia a língua inglesa. 

➢ Ilustrou-se a diversidade de designações e conceitos usados no domínio da 

autonomia na aprendizagem. 

➢ Esclareceu-se o sentido dado à autonomia e à autodireção na aprendizagem no 

ensino superior. 

➢ Apresentaram-se alguns instrumentos de medição da autonomia e da 

autodireção na aprendizagem. 

➢ Descreveram-se estudos realizados sobre a influência da progressão no ciclo de 

estudos no desenvolvimento da autonomia na aprendizagem, e desta no 

desempenho académico. 
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CAPÍTULO I.3 Carga de trabalho 

Neste capítulo… 

 

Na abordagem de questões relacionadas com o tema sobre o qual se debruça 

este capítulo, exploram-se as dicotomias objetividade/subjetividade e 

efetiva/percecionada da carga de trabalho do estudante (subcapítulo I.3.1), e a forma 

como estes conceitos são mobilizados na análise dos procedimentos de medição que 

têm sido adotados, fora e dentro do EEES (subcapítulo I.3.2). Conclui-se o capítulo 

examinando alguns estudos que averiguam a existência de relação entre a carga de 

trabalho e o desempenho académico dos estudantes do ensino superior (subcapítulo 

I.3.3). 

I.3.1 Vicissitudes de uma definição de carga de trabalho 

Tendo por base o enquadramento desta investigação interessa começar por 

distinguir entre carga de trabalho mental e carga de trabalho físico, enfatizando a carga 

de trabalho mental por ser aquela que mais se adequa à maioria das atividades 

curriculares propostas aos estudantes nas suas aprendizagens no contexto formal do 

ensino superior. 

A carga de trabalho mental é definida por Xie e Salvendy (2000, p. 76) “de um 

modo simplista… como a quantidade de trabalho ou esforço mental necessário para que 

um indivíduo ou grupo complete uma tarefa num determinado período de tempo”. Já 

para Cardoso e Gontijo (2012, p. 874), a carga de trabalho mental “abrange desde 

aspectos cognitivos (atenção, concentração, memória, percepção, tomada de decisão) 

até aspectos emocionais, que abrangem afetos, sentimentos e motivação para com o 

trabalho”. Deste modo, e numa visão abrangente do conceito, é considerada carga de 

trabalho13, a solicitação externa imposta ao indivíduo, mas também o modo como este 

a experiencia (Rouse, Edwards, & Hammer, 1993). Ou seja, a carga de trabalho 

depende do indivíduo e a mesma solicitação ou tarefa dará origem a cargas de trabalho 

diferentes para indivíduos diferentes, significando que ela depende da tarefa e da 

                                                

13 Por uma questão de simplificação, doravante será omitida a menção «mental», devendo 
entender-se a carga de trabalho como carga de trabalho mental. 

➢ Aborda-se o tema da carga de trabalho, considerando-se que esta não se esgota 

no sentido que lhe foi atribuído durante o Processo de Bolonha, e que a sua 

medição é influenciada por diferentes perspetivas. 

➢ Apresentam-se resultados de estudos relacionados com esta temática. 

➢  
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pessoa que a concretiza (Brookhuis, van Driel, Hof, van Arem, & Hoedemaeker, 2009). 

Considerando que o indivíduo é, ele próprio, influenciado pelo contexto, então, em certa 

medida, a carga de trabalho é também determinada pelo contexto no qual é 

desempenhada a tarefa (Young, Brookhuis, Wickens, & Hancock, 2015). 

Tomando por base esta visão abrangente, a carga de trabalho é determinada 

pela perceção individual da tarefa, e não pelo número de horas e recursos mobilizados. 

Ainda que um indivíduo possa, por exemplo, movimentar muitos recursos cognitivos 

para a realização de uma tarefa, se o fizer sem esforço, não o percecionará como uma 

carga de trabalho elevada, apesar de esta, efetivamente, o ser. O nível absoluto do 

trabalho que é necessário realizar, ou seja, a carga de trabalho objetiva/efetiva14, é 

mediado por características do indivíduo e do contexto no qual este se insere, 

determinando a carga de trabalho subjetiva ou percecionada15. Esta dualidade, entre 

carga de trabalho objetiva e subjetiva, é, segundo Kyndt, Berghmans, Dochy, e Bulckens 

(2014), a principal distinção feita na literatura relativamente a esta temática, não 

obstante Xie e Salvendy (2000, p. 86) considerarem “lamentável que muita investigação 

não distinga conceptualmente entre carga de trabalho mental e carga de trabalho da 

tarefa - sendo a primeira subjetiva e a segunda objetiva“. 

Entende-se por carga de trabalho objetiva, o número de horas que 

efetivamente são dedicadas a uma tarefa, tal como está definido no sistema ECTS de 

transferência de créditos (González & Wagenaar, 2003; Comissão Europeia, 2009). A 

carga de trabalho subjetiva é o modo como cada pessoa perceciona as exigências 

objetivas que lhe estão a ser solicitadas, e o efeito nela provocado por estas exigências, 

em termos de esforço e frustração (Kyndt et al., 2014). 

A perspetiva na qual se privilegia a subjetividade, ou seja, a perceção que os 

estudantes têm da carga de trabalho, em detrimento do número de horas que dedicam 

a atividades de aprendizagem, está estreitamente relacionada com o conceito de 

abordagem à aprendizagem (Marton & Säljö, 1997/2005), que Ramsden (2003) 

argumentou ser um dos mais influentes que emergiu da investigação em ensino e 

aprendizagem no ensino superior das últimas décadas do século XX. Este conceito 

descreve a relação entre o estudante e a aprendizagem por ele realizada, mostrando 

que esta tem elementos da situação de aprendizagem resultantes do modo como este 

a perceciona e elementos do próprio estudante, não se reduzindo meramente à sua 

soma (Marton & Säljö, 1997/2005). 

                                                

14 Doravante, adota-se a designação carga de trabalho objetiva. 
15 Doravante, adota-se a designação carga de trabalho subjetiva. 
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Mais do que a realidade, é o modo como o estudante experiencia o currículo, 

os métodos de ensino e os procedimentos de avaliação, que cria o ambiente 

educacional ou contexto de aprendizagem. Nesta perspetiva, a mobilização de 

diferentes abordagens à aprendizagem é influenciada pelas perceções dos requisitos 

da avaliação, da carga de trabalho, da eficácia do ensino, do comprometimento dos 

professores, e da quantidade de controlo que os estudantes podem exercer sobre a sua 

própria aprendizagem (Biggs & Tang, 2007; Entwistle, 1991; Entwistle & Ramsden, 

1983; Prosser & Trigwell, 1999; Trigwell & Prosser, 1991a, 1991b). 

Por outro lado, a ênfase na carga de trabalho objetiva evidencia a preocupação 

com o tempo na tarefa, e remete para um dos princípios de boa prática no ensino 

superior a que se referem Chickering e Gambon (1987), e para a ideia de que aprender 

exige tempo, não havendo substituto para o tempo dedicado à tarefa. De acordo com o 

quinto princípio enunciado pelos autores (ibidem), aprender a usar bem o tempo é crítico 

para os estudantes e estes precisam de ajuda para aprender a gerir o tempo de modo 

eficaz. Lidar com as exigências de tempo que são necessárias para completar todas as 

atividades curriculares é inclusivamente “um dos maiores desafios que os novos alunos 

enfrentam na faculdade” (Dalton & Crosby, 2011, p. 1). 

A questão do tempo é de facto inultrapassável, pois “todas as formas de 

aprendizagem demoram tempo” (Kovanović et al., 2015, p. 184), e só é possível ocorrer 

aprendizagem efetiva “se forem dedicadas às tarefas quantidades de tempo realistas e 

a alocação de quantidades de tempo apropriadas ao estudo e à aprendizagem deve ser 

o ponto de partida” (Chickering & Schlossberg, 1995, p.174). Os estudos que têm sido 

realizados sobre o assunto sugerem que a quantidade de tempo que os estudantes 

mobilizam para a aprendizagem varia muito entre indivíduos (Vos, 1991), que a 

quantidade de tempo gasto na aprendizagem pode melhorar o desempenho académico 

(Kovanović et al., 2015), e que “a investigação sobre a alocação do tempo ajuda, 

portanto, a explicar e facilitar resultados educacionais positivos” (Duncheon & Tierney, 

2013, p. 237). 

O que se argumenta, e se considera pertinente para a investigação a que se 

reporta este trabalho, é que, não obstante a importância que o tempo efetivo e real 

possa ter para a aprendizagem, o esforço e a frustração que a ele podem estar 

associados, tem o potencial de distorcer a sua perceção e afetar a carga de trabalho 

que o estudante experiencia, não podendo ser descurados. Relativamente à 

possibilidade da carga de trabalho objetiva e subjetiva serem diferentes, Kember e 

Leung (1998) mostraram que a carga de trabalho objetiva apenas explicava 4% da 

variância da carga de trabalho subjetiva dos estudantes do ensino superior, havendo 

vários estudos (como os citados em Kember, 2004) que mostraram consistentemente 
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que existe apenas uma relação fraca entre a carga de trabalho subjetiva e o tempo 

despendido em estudo independente e em aulas. Na prática, isto significa que a forma 

como os estudantes experienciam o tempo que dedicam às tarefas de aprendizagem, 

pode ser distinto do tempo que efetivamente lhe dedicam, e do tempo que lhes é exigido 

que dediquem. 

Esta disparidade pode ter como consequência a sobrecarga ou subcarga do 

estudante. A sobrecarga pode ser de dois tipos: quantitativa ou qualitativa (Matteson & 

Ivancevich, 1987). É quantitativa quando há muito trabalho para fazer, ou muitas tarefas 

diferentes para fazer, ou quando não há tempo suficiente para completar as tarefas. É 

qualitativa quando os sujeitos sentem que não têm aptidões para realizar as tarefas, ou 

quando os padrões de desempenho que lhes são exigidos são muito elevados, 

independentemente do tempo que têm. Apesar de ser impossível evitar a existência de 

uma sobrecarga ocasional, isso não é problemático se for pontual. Quando a sobrecarga 

se torna permanente, e os indivíduos são sobrecarregados durante um extenso período 

de tempo, há uma sobrecarga crónica (Matteson & Ivancevich, 1987), que tem como 

consequências uma baixa confiança, o decréscimo da motivação e o aumento do 

absentismo e do abandono (Margolis, Kroes, & Quinn, 1974, como citados em Matteson 

& Ivancevich, 1987). Estes aspetos levam a um decréscimo de desempenho, fazendo 

com que, na opinião de Chiles, Jennings e Alluisi (1979), a carga de trabalho seja vista 

como um modificador importante do desempenho. 

Igualmente importante é a subcarga de trabalho, que pode ser tão prejudicial 

para o desempenho quanto a sobrecarga (Xie & Salvendy, 2000), por provocar distração 

e pouca atenção, levando os indivíduos a desviar os seus recursos para outras 

atividades (Young et al., 2015). Ou seja, a adequação da carga de trabalho deve ser 

vista em termos do tempo disponível para lhe ser alocada, da capacidade do indivíduo 

para desempenhar as tarefas solicitadas e do modo como este a experiencia. 

Da conjugação das solicitações externas (fixas ou variáveis), da resposta 

individual e da gestão do tempo, resulta um processo instacionário, de ajuste dinâmico 

em torno de uma carga de trabalho média. Por este motivo, considera-se pertinente o 

argumento de Xie e Salvendy (2000), de que a caracterização da carga de trabalho só 

está completa quando se contempla a carga de trabalho instantânea, o pico da carga 

de trabalho, a carga de trabalho média, a carga de trabalho acumulada e a carga de 

trabalho global. A carga de trabalho instantânea é a carga objetiva do indivíduo em cada 

instante de tempo. Quando estes valores são contabilizados e somados, obtém-se a 

carga de trabalho acumulada. Da sua divisão pelo intervalo de tempo durante o qual 

ocorrem, obtém-se a carga de trabalho média. O pico da carga de trabalho corresponde 

ao valor mais elevado da carga de trabalho instantânea. A carga de trabalho global é a 
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carga subjetiva. Assim, o desejável é que sejam estabelecidos limites razoáveis para 

todos os valores, pois mesmo em situações com cargas de trabalho médias e 

acumuladas aceitáveis, podem ocorrer picos (por exemplo, nas alturas das avaliações, 

como foi detetado por Zuriff, 2003). Se estes picos (positivos ou negativos) da carga de 

trabalho se desviarem largamente do valor médio com demasiada frequência, pode 

ocorrer sobrecarga ou subcarga. 

Obviamente que, quando se considera a possibilidade de que o modo como o 

indivíduo experiencia a carga de trabalho, pode afetá-la, é difícil estimar qual vai ser a 

carga de trabalho objetiva individual das tarefas, com vista a evitar a sub/sobrecarga de 

trabalho. Kember (2004) refere o facto de inúmeras universidades procurarem que os 

cursos tenham uma carga de trabalho bem distribuída16, mas questiona a utilidade de 

tal medida, por produzirem valores que são, em grande parte, ideais. Para o autor 

(ibidem), não têm sido feitos grandes esforços no sentido de apurar a carga de trabalho 

real, porque a maior parte dos métodos usados não permite obter informação de 

confiança. Os métodos que possibilitam dados fiáveis são os que envolvem alguma 

espécie de registo horário diário, o que é demasiado para se exigir aos estudantes. 

Percebe-se assim, que a medição da carga de trabalho envolve bastante incerteza e 

morosidade. Se, por um lado, o procedimento de medição afeta a fidelidade da carga 

de trabalho que se está a medir, influenciando-a, por outro lado, o procedimento a adotar 

também depende do que se pretende medir (objetiva/subjetiva). Numa comparação feita 

entre a carga de trabalho objetiva e subjetiva, Zuriff (2003) constatou que o tempo 

estimado pelos estudantes no final do semestre estava inflacionado em 40%, 

comparativamente ao que tinham reportado aquando do preenchimento de um registo 

diário, e que ilustra bem a importância do papel de como e quando medir, na avaliação 

da carga de trabalho. 

Fora do contexto do ensino superior, as técnicas de avaliação da carga de 

trabalho mental mais populares e mais usadas continuam a ser as subjetivas (Cardoso 

& Gontijo, 2012), devido à sua facilidade de utilização, ao baixo custo, à não intrusão, à 

elevada validade e conhecida sensibilidade às variações na carga de trabalho (Longo, 

2015; Reid & Nygren, 1988; Rubio, Diaz, Martin, & Puente, 2004). Segundo Reid e 

Nygren (1988), há muitos investigadores na área que acreditam que a carga de trabalho 

mental não é um fenómeno unidimensional, mas um constructo composto por vários 

elementos ou dimensões. Por esse motivo, faz sentido recorrer a técnicas subjetivas de 

avaliação da carga de trabalho, nomeadamente à das medições conjuntas, na qual duas 

                                                

16 Tal como está previsto no EEES, apesar das universidades aqui referidas não estarem nele 
incluídas. 
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ou mais dimensões são combinadas numa escala unidimensional. Numa revisão de 

literatura que conduziram, concluíram que quase todos os trabalhos indicavam o fator 

tempo como uma componente importante da carga de trabalho, mas não a única, sendo 

também de considerar a dificuldade, complexidade ou esforço e o stress. 

Por se considerar que o procedimento de medida é esclarecedor do constructo 

a medir, faz-se aqui uma breve descrição de algumas das técnicas subjetivas mais 

usadas na literatura, e que são a escala SWAT e a escala NASA-TLX (Rubio et al., 

2004). Procura-se, deste modo ilustrar a multidimensionalidade do constructo da carga 

de trabalho, e as diferenças entre a carga de trabalho objetiva e subjetiva. 

Na escala SWAT-Subjective Workload Assessement Technique (Reid, 

Eggemeier e Shingledecker, 1982; Reid, Shingledecker e Eggemeier, 1981; Reid, 

Shingledecker, Nygren e Eggemeier, 1981, como citados em O’Donnell e Eggemeier, 

1986), a carga de trabalho mental é composta por três dimensões: a carga em termos 

de tempo, a carga em termos de esforço mental e a carga em termos de stress. Na 

dimensão temporal é avaliada a suficiência do tempo disponibilizado para a execução 

da tarefa, e a necessidade de interromper ou sobrepor tarefas diferentes; na dimensão 

do esforço mental, é avaliado o nível de concentração exigido pelas tarefas, e o seu 

grau de incerteza, imprevisibilidade e complexidade; na dimensão do stress, é avaliado 

o grau de confusão, frustração ou ansiedade provocado pelas tarefas, e o nível de 

esforço exigido para um desempenho adequado. 

A escala NASA-TLX, desenvolvida por Hart e Staveland (1988) para a aviação 

norte-americana, recorre a seis dimensões: exigência mental, exigência física, exigência 

temporal, nível de desempenho, nível de esforço e nível de frustração. Relativamente a 

estas dimensões, Bernardino e Tedeschi (2015) e Rubio et al., (2004) descrevem-nas 

sucintamente, indicando que nas três dimensões que respeitam às exigências feitas aos 

indivíduos são abordados os aspetos relacionados com: (1) A atividade mental, 

concentração e atenção exigidas; a tarefa ser fácil ou exigente, simples ou complexa; o 

objetivo da tarefa ter de ser concretizado com exatidão ou aproximadamente; (2) A 

atividade física exigida; a tarefa ser fácil ou exigente, lenta ou rápida, folgada ou árdua, 

tranquila ou agitada; (3) A pressão temporal sentida em função do ritmo exigido; o ritmo 

da tarefa ser lento ou rápido, e vagaroso ou frenético. As restantes três dimensões estão 

relacionadas com a interação entre o indivíduo e a tarefa, nomeadamente com: (1) O 

sucesso e satisfação pessoal na concretização dos objetivos da tarefa; ficar satisfeito 

ou não, ser elogiado ou negligenciado; (2) A dificuldade, mental e física, da realização 

da tarefa; ser necessária concentração superficial ou profunda, força muscular leve ou 

intensa, raciocínio simples ou complexo, pouca ou muita destreza; (3) O sofrimento 

provocado pela tarefa; sentir-se seguro ou não, contente ou desencorajado e 
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incomodado, e tranquilo ou irritado. No preenchimento da escala, é pedido aos sujeitos 

que avaliem as tarefas de acordo com cada uma das dimensões, atribuindo a cada uma 

um grau de intensidade de «muito baixa» a «muito alta». Esta escala está traduzida 

para inúmeras línguas (incluindo o português) e já foi usada (na sua versão integral, 

mas também em versões modificadas ou reduzidas, com apenas algumas dimensões) 

em mais de 550 estudos que abrangem inúmeras atividades, incluindo o ensino17. 

Com a descrição destas duas escalas pretendeu-se realçar que ambas têm em 

consideração vários fatores para a avaliação da carga de trabalho, entre os quais o 

tempo, e que este é obviamente um fator necessário para esta avaliação, mas não é, à 

luz destes constructos, de todo suficiente. 

Perante as diversas vertentes da carga de trabalho, e as suas possíveis 

conjugações, percebe-se, como referido por Van Acker et al. (2018, p. 351) que “a 

compreensão da carga de trabalho ainda carece de coerência teórica” e que, como 

observado por Longo (2015), a carga de trabalho é um constructo multidimensional, que 

não pode ser detetado diretamente, mas apenas através dos fatores que com ele se 

correlacionam. Ela é dependente da tarefa, do contexto e de outras tarefas simultâneas, 

e do próprio indivíduo. Acresce ainda que o conceito está presente em áreas científicas 

muito específicas, como a ergonomia, os fatores humanos, a psicologia educacional e 

as ciências cognitivas (Van Acker et al., 2018), o que contribui para a variedade de 

definições (Young & Stanton, 2002). 

Não obstante a subjetividade que envolve o constructo da carga de trabalho, 

acredita-se ser possível nesta investigação, alguma clarificação auxiliada pela 

especificação do contexto e dos sujeitos, que neste caso são estudantes do EEES. 

Apesar de, no EEES, a carga de trabalho estar bem definida no sistema ECTS de 

transferência de créditos (González & Wagenaar, 2003; Comissão Europeia, 2009) e 

enquadrada legalmente, no caso português, pelo Decreto-Lei n.º 107/2008 de 23 de 

setembro (Ministério da Ciência Tecnologia e Ensino Superior, 2008), a perspetiva 

adotada nesta investigação não é por ela restringida, recorrendo-se a uma visão mais 

abrangente, e à subjetividade do constructo, quando isso contribuir para a sua 

clarificação e construção de conhecimento sobre o tema. 

                                                

17 Por exemplo, Kyndt, Dochy, Struyven e Cascallar (2011) recorreram a uma versão adaptada 
e traduzida do NASA-TLX, num estudo com 128 estudantes universitários do 2º ano do 1º ciclo 
de um curso de Ciências de Educação, no qual pretendiam determinar se existia uma relação 
entre a perceção da carga de trabalho e a abordagem profunda à aprendizagem. 
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I.3.2 Medição da carga de trabalho do estudante 

No âmbito do processo de Bolonha, foi estabelecido que o sistema de créditos 

ECTS se baseava na carga de trabalho do estudante e definido o «crédito» como uma 

medida da carga de trabalho do estudante baseada no tempo necessário para completar 

uma dada unidade de ensino/aprendizagem. Como referido no subcapítulo anterior, esta 

definição remete para uma carga de trabalho objetiva, na qual o único fator considerado 

é o tempo, estando subentendido que as capacidades do estudante são as do estudante 

«típico», e que estas são suficientes para atingir os resultados esperados de 

aprendizagem. Nesta perspetiva, não se consideram outros fatores, como o esforço e a 

frustração, descurando todos os aspetos relacionados com a forma como o indivíduo 

perceciona as tarefas realizadas, e que remetem para a carga de trabalho subjetiva. Em 

comum, ambas as abordagens da carga de trabalho (objetiva e subjetiva) têm o 

reconhecimento da sua importância para o adequado desempenho das tarefas, e o facto 

da sub/sobrecarga crónica ter consequências negativas nos indivíduos. 

Quanto à possibilidade de ocorrer sobrecarga qualitativa ou quantitativa, 

percebe-se que, no cenário do estudante «típico», no qual o tempo é o único fator 

determinante, a sobrecarga, a ocorrer, será quantitativa, por haver muito trabalho para 

fazer, ou muitas tarefas diferentes e não haver tempo suficiente. Contudo, é possível 

que os estudantes não atinjam os resultados de aprendizagem por motivos de 

sobrecarga qualitativa, por sentirem que não têm aptidões para realizar as tarefas, por 

não serem capazes de mobilizar as competências necessárias, ou por causa dos 

padrões de desempenho serem demasiado elevados, independentemente do tempo. 

Neste caso, mesmo cumprindo o número de horas previsto, o desempenho do estudante 

poderá não ser o desejado por motivos qualitativos e não quantitativos, provocando 

sentimentos de frustração. 

Esta ligação entre a vertente quantitativa e qualitativa (ou entre a carga de 

trabalho objetiva e subjetiva), aqui ilustrada na hipótese de ocorrência de sobrecarga, é 

relevante para a medição da carga de trabalho dos estudantes (em horas), pois, no caso 

ilustrado, a sobrecarga qualitativa pode induzir a perceção de uma carga de trabalho 

elevada, conduzindo à inflação da carga de trabalho objetiva reportada pelos 

estudantes. Ainda que o intuito seja contabilizar a carga de trabalho objetiva dos 

estudantes, pode não ser isso o que acontece, porque o registo será sempre feito pelos 

próprios a posteriori. 

A pertinência da realização de mais estudos para medir a carga de trabalho 

objetiva é argumentada por Ruiz-Gallardo, Castaño, Gómez-Alday e Valdés (2011), 
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para quem a literatura é muito limitada na avaliação do número real de horas que os 

estudantes dedicam à aprendizagem. Os autores (ibidem) referem a abundância de 

estudos que avaliavam a perceção dos estudantes sobre a carga de trabalho sob 

diferentes perspetivas, e consideram que, apesar de ela oferecer informação sobre 

muitos elementos do processo ensino/aprendizagem, não informa sobre o número de 

horas que os estudantes efetivamente dedicam a cada assunto. Para os autores 

(ibidem), a correta atribuição do número de créditos às unidades curriculares, depende 

do conhecimento do tempo que os estudantes gastam nas tarefas académicas, o que 

justifica a realização de mais investigação. Opinião contrária foi manifestada por Bowyer 

(2012, p. 239), para quem a investigação sobre a carga de trabalho dos estudantes “é 

amplamente centrada no cálculo de carga de trabalho baseado no tempo”, havendo 

pouca informação sobre a vertente subjetiva e os fatores que a influenciam, pela sua 

complexidade e dificuldade em a quantificar. 

Procurando clarificar o modo como a carga de trabalho dos estudantes tem sido 

medida, e a adequação destas medidas, apresentam-se alguns estudos que têm 

procurado quantificar a carga de trabalho objetiva dos estudantes. Com esta 

clarificação, tem-se como intenção obter orientações que possam auxiliar a definição 

dos procedimentos a adotar na investigação que está na base deste trabalho. Nesse 

sentido, destacam-se aqueles que parecem ser menos morosos para os participantes, 

quer pela duração do registo, quer pela quantidade dos dados registados, 

nomeadamente os utilizados por Kember, NG, TSE, Wong e Pomfret (1996), Kember e 

Leung (1998), Wilkinson, Wells e Bushnell (2005) e Guillaume e Khachikian (2011), e 

que se descrevem de seguida. De um modo bastante mais sucinto, referem-se alguns 

estudos (Chambers, 1992; Souto-Iglesias & Baeza_Romero, 2018; Zuriff, 2003) que, 

apesar de não se relacionarem diretamente com os objetivos da investigação, apontam 

algumas recomendações gerais sobre procedimentos de registo da carga de trabalho, 

que se consideraram pertinentes. 

Estudos que procuraram quantificar a carga de trabalho objetiva dos estudantes 

do ensino superior 

A preocupação com a quantificação do tempo que os estudantes dedicam à 

aprendizagem é anterior ao Processo de Bolonha e não se restringe ao EEES. Kember 

et al. (1996) e Kember e Leung (1998) realizaram um estudo com estudantes de 

engenharia mecânica da Universidade de Hong Kong (1º ciclo, 1º, 2º e 3º ano), para 

relacionar o tempo de estudo, a carga de trabalho subjetiva, a carga de trabalho objetiva, 

as abordagens à aprendizagem e os resultados académicos. Optaram pelo recurso ao 

registo num diário, durante uma semana (a dois terços do início do semestre, por 
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considerarem esta uma semana típica, sem a pressão das avaliações finais). O registo 

diário estava organizado em 24 partes e era pedida informação sobre qual o assunto 

(unidade curricular) e qual a atividade realizada (pergunta de escolha múltipla com oito 

alternativas). Os estudantes tinham ainda a possibilidade de, para cada registo, 

descrever e comentar o que tinham feito. Para além disso, era-lhes pedido, para um 

conjunto de tipos de atividades (por exemplo, trabalho laboratorial, aulas teóricas) que 

descrevessem detalhadamente, para um certo dia, o que tinham feito nessa atividade. 

Este procedimento tinha a vantagem de ter uma duração curta de recolha de dados 

(uma semana), sendo exequível desde que houvesse o cuidado, como reportado pelos 

autores (ibidem), de escolher uma semana que fosse representativa. Ainda assim, e 

como desvantagem, a quantidade de informação recolhida pelos participantes foi 

grande, devido ao facto do registo diário ser bastante detalhado. 

Numa investigação para mostrar que os registos diários eram fontes válidas de 

informação sobre o currículo e as atividades dos estudantes, Wilkinson et al. (2005) 

recolheram informação de um total de 115 estudantes neozelandeses do 4º e 5º ano de 

medicina (curso com a duração de seis anos). A cada estudante foi pedido que fizesse 

o registo de três dias do ano letivo18. Os participantes recebiam informação por correio 

eletrónico, na véspera do dia selecionado, indicando que no dia seguinte teriam de fazer 

o registo. A taxa de resposta foi 83%. Os autores (ibidem) indicaram o diário como o tipo 

de instrumento mais adequado para recolha de dados sobre o tempo dedicado à 

aprendizagem, na medida em que fornece informação sobre o que foi feito em cada uma 

das horas do dia, selecionando as atividades de um conjunto pré-definido, em vez de 

indicar o que se fez e o tempo que se gastou em cada uma das atividades. Nesta 

abordagem não é pedido aos participantes que registem tudo o que fizeram, mas sim 

que façam corresponder às horas do dia atividades de uma lista elaborada previamente. 

Como vantagem, não é necessário registar uma grande quantidade de informação 

diariamente, assegurando, não obstante, a recolha de informação sobre um conjunto de 

atividades consideradas pertinentes para a investigação, havendo menos probabilidade 

de estas serem esquecidas. A desvantagem poderá ser a possibilidade de outras 

atividades eventualmente importantes poderem ser deixadas de fora, por não terem sido 

identificadas previamente. 

Procurando um compromisso entre um registo diário representativo da carga 

de trabalho e uma amostra com dimensão que permitisse generalizações, Guillaume e 

Khachikian (2011) recolheram durante três anos, junto de 231 estudantes de engenharia 

                                                

18 Previamente selecionados de modo aleatório. 
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mecânica e engenharia civil norte-americanos, informação sobre o tempo dedicado a 

algumas unidades curriculares na primeira, terceira, sétima e décima semanas do 

semestre. O objetivo do estudo era perceber as atitudes dos estudantes no que 

respeitava ao tempo dedicado às unidades curriculares e os efeitos que o tempo 

dedicado às tarefas tinha no seu desempenho académico, nas unidades curriculares e 

globalmente no curso. Os participantes foram inquiridos no final de cada semana sobre 

o tempo que tinham usado para se prepararem para cada aula e para a realização de 

trabalhos. Este procedimento de registo tinha a vantagem de ser bastante menos 

moroso para os participantes, apesar de ser menos detalhado e exato, por se tratar de 

um registo semanal retrospetivo, em vez de diário. Contudo, como a informação 

recolhida dizia respeito a atividades muito específicas, e não a todas as tarefas 

realizadas durante o dia, o ato de as relembrar não requereria grande esforço de 

memória. 

Estudos com recomendações a adotar na quantificação da carga de trabalho 

objetiva dos estudantes do ensino superior 

No que respeita a recomendações sobre os procedimentos a adotar para o 

registo de dados sobre o tempo que os estudantes dedicam à aprendizagem, Chambers 

(1992, p.145) indicava os seguintes métodos de medição da carga de trabalho: “1) Pedir 

aos estudantes que, retrospetivamente digam quantas horas passaram a estudar uma 

determinada unidade curricular; 2) Pedir aos estudantes que registem num diário o 

número de horas que passaram a estudar; e 3) Pedir aos estudantes que registem a 

sua carga de trabalho num dado período de tempo”. O autor (ibidem) argumentava que 

qualquer um dos métodos tinha os seus problemas e que, mesmo na situação de se 

pedir aos estudantes que registassem o que fizeram num diário, podia haver a tendência 

para registarem aquilo que entendiam que os professores considerariam uma 

quantidade de tempo aceitável, enviesando o próprio registo. 

Para além dos procedimentos referidos por Chambers (1992), Souto-Iglesias e 

Baeza_Romero (2018) acrescentam ainda os formulários entregues aos estudantes no 

início da unidade curricular, a serem concluídos numa base periódica e a serem 

devolvidos no final do semestre para análise, e o recurso a uma amostra do corpo 

discente para realizar entrevistas que permitam obter as médias da carga de trabalho. 

Para os autores (ibidem), qualquer um destes métodos tem limitações devido a incidirem 

ou num número relativamente pequeno de unidades curriculares individuais, ou numa 

pequena fração da população, ou por terem períodos curtos de recolha de dados. 
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Numa posição crítica relativamente aos procedimentos de medição utilizados 

em inúmeras investigações, Zuriff (2003) considerava desadequado que, por uma 

questão de simplicidade, se procurasse obter este tipo de informação através de 

questionários no fim do semestre nos quais se pedia aos estudantes que fizessem uma 

estimativa. O autor (ibidem) também considerava limitada a recolha de dados através 

de registos diários dos estudantes apenas durante uma semana, porque o tempo que 

dedicavam ao estudo variava bastante durante o semestre. Por esse motivo, optou por 

fazer um estudo no qual os participantes registavam o tempo dedicado a uma certa 

unidade curricular, entregando o registo na semana seguinte. A deteção de variações 

(picos) associadas com a avaliação confirmou, para o autor (ibidem), que a recolha de 

dados não devia ser feita apenas numa semana durante o semestre. 

Concluída a apresentação de estudos que têm procurado quantificar a carga 

de trabalho objetiva dos estudantes e de estudos que apontam algumas recomendações 

gerais sobre procedimentos de registo da carga de trabalho, contata-se que parece 

haver algum consenso sobre a utilização de registos diários do tempo dedicado ao 

estudo e restantes atividades letivas e de avaliação, se o objetivo for medir a carga de 

trabalho objetiva (Guillaume & Khachikian, 2011; Kember & Leung, 1998; Kember et al., 

1996; Wilkinson et al., 2005; Zuriff, 2003), não obstante haver alguma diferença quanto 

às semanas nas quais é feito o registo (localização da semana no ano letivo e número 

de semanas), quanto ao detalhe da informação recolhida diariamente (tarefas realizadas 

durante as 24 horas do dia ou tempo dedicado a algumas atividades específicas), e 

quanto ao momento do registo (diariamente ou semanalmente). Relativamente à 

investigação sobre o tema da carga de trabalho e da sua medição, existe discordância 

(Bowyer, 2012; Ruiz-Gallardo et al., 2011) sobre qual a tendência predominante 

(objetiva vs. subjetiva), mas percebe-se a necessidade de mais estudos sobre a 

quantificação de ambas. 

I.3.3 Relação com o desempenho académico 

Nos subcapítulos anteriores abordaram-se alguns aspetos da diversidade do 

constructo da carga de trabalho, nomeadamente da carga objetiva e da subjetiva, e dos 

procedimentos adotados na sua medição. No âmbito do Processo de Bolonha, a opção 

foi a carga de trabalho objetiva, que privilegia o fator tempo, em detrimento da perceção 

que os estudantes possam ter da carga de trabalho correspondente à ocupação deste 

tempo, pelo que neste subcapítulo se descrevem alguns estudos que procuraram 

identificar relações entre a carga de trabalho objetiva e o desempenho académico. 
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De uma primeira análise, constata-se a ausência de concordância entre os 

resultados reportados pela investigação deste tema, aspeto ao qual pode não ser alheia 

a variedade de definições e procedimentos da sua medição. Assim, nos vários estudos 

são mostradas evidências de: (1) Existência de relação fraca entre a carga de trabalho 

total e o desempenho académico (Kember et al., 1996), havendo apenas uma pequena 

diferença na carga de trabalho entre os estudantes que obtêm e não obtêm aprovação 

(Garmendia, Guisasola, Barragués e Zuza, 2008); (2) Existência de relação moderada 

entre a carga de trabalho total e o desempenho académico (Marshall, 2018; Svanum & 

Bigatti, 2006); (3) Ausência de correlação entre a carga de trabalho total e o 

desempenho académico (Guillaume & Khachikian, 2011; Pogacnik et al., 2004); 

(4) Ocorrência de relação fraca entre a carga de trabalho autónomo e o desempenho 

académico, sendo o tempo de comparência às aulas um melhor preditor da classificação 

média do que o tempo dedicado ao estudo (Pogacnik et al., 2004; Schuman, Walsh, 

Olson, & Etheridge, 1985); (5) Ocorrência de relação moderada entre a carga de 

trabalho autónomo e o desempenho académico (Svanum & Bigatti, 2006); (6) 

Inexistência de correlação entre a carga de trabalho autónomo e o desempenho 

académico (Nonis & Hudson, 2010; Plant et al., 2005); (7) Existência de perceções, por 

parte dos estudantes, de que a dedicação de mais tempo à aprendizagem melhora o 

desempenho académico (Guillaume & Khachikian, 2011). 

Considerando que não existe uma única tendência nos resultados reportados, 

dá-se conta, neste subcapítulo, resumidamente e por ordem cronológica, de alguns dos 

vários estudos existentes que mostram essa variedade, nomeadamente no que 

concerne à relação entre as classificações dos estudantes e número de horas de 

comparência às aulas, o número de horas de estudo independente, e a carga de 

trabalho objetiva, bem como quanto às perceções dos estudantes sobre a relação entre 

a carga de trabalho e as classificações obtidas. Por se tratar de informação que é 

passível de ser considerada «sensível» pelos estudantes (tempo dedicado à 

aprendizagem e classificações), as questões de ética, particularmente as do anonimato 

dos participantes de cada estudo descrito também são incluídas. Uma vez que, como 

ilustrado no subcapítulo anterior, os procedimentos de medição da carga de trabalho 

são diversos, também se optou pela sua inclusão nesta descrição. 
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A investigação sobre a quantificação da carga de trabalho dos estudantes do 

ensino superior e a sua influência no desempenho académico atravessa várias décadas, 

havendo estudos realizados há mais de 40 anos. É esse o caso de um conjunto de 

investigações que Schuman, Walsh, Olson e Etheridge (1985) realizaram entre 1973 e 

1979, com estudantes norte-americanos de literatura, ciências e artes (amostras 

aleatórias de 522, 273 e 64 participantes; taxa de resposta de 82,1%, 100% e 77%, 

respetivamente), com o intuito de encontrar uma relação entre o tempo de estudo e a 

classificação média das unidades curriculares. Os dados foram recolhidos com recurso 

a entrevistas19, tendo sido adotados três procedimentos distintos. No primeiro estudo, 

as perguntas incidiram no tempo de estudo na semana anterior à entrevista. No 

segundo, as perguntas incidiram na descrição das atividades de um único dia típico, 

sem dar particular ênfase ao tempo de estudo para não influenciar os participantes, e 

foi acrescentada uma questão relativamente a quanto do tempo de estudo tinha sido 

usado efetivamente para estudar. No terceiro estudo, as perguntas foram idênticas às 

que tinham sido usadas no segundo estudo, mas foi recolhida informação em três 

momentos durante o semestre sobre todas as atividades do dia anterior, tendo sido 

acrescentada uma pergunta sobre o tempo tipicamente dedicado ao estudo nas últimas 

semanas. A classificação média das unidades curriculares foi reportada pelos próprios 

e verificada posteriormente através dos registos da própria instituição. 

No primeiro estudo, a suposição plausível que as classificações eram um 

reflexo do esforço (tempo de estudo) do estudante não foi confirmada pelos autores 

(ibidem), que encontraram uma correlação estatisticamente significativa fraca 

(𝑟 = 0,111; 𝑝 < 0,03). O número de aulas a que os estudantes compareciam (reportadas 

pelos próprios) era um preditor muito melhor das classificações do que as horas de 

estudo independente (𝑟 = 0,276; 𝑝 < 0,01). Relativamente a esta última, os autores 

(ibidem) adiantam a possibilidade dos estudantes com baixo desempenho académico 

deixarem de ir às aulas, e destes resultados confirmarem a crença dos estudantes sobre 

a avaliação incidir mais naquilo que é abordado nas aulas do que naquilo que consta do 

material de apoio. Procurando explicar os resultados obtidos, os autores (ibidem) 

investigaram a hipótese de elevados tempos de estudo poderem intensificar a 

comparência às aulas, ou de poderem compensar a ausência às aulas, não a tendo 

conseguido comprovar. No segundo estudo, as correlações estatisticamente 

significativas encontradas eram praticamente nulas e no terceiro estudo não foram 

encontradas correlações estatisticamente significativas, levando os autores (ibidem) a 

concluir que a alteração do procedimento de medição do tempo de estudo não tinha 

contribuído para melhorar os resultados. 

                                                

19 E depreende-se, por esse motivo que não foi assegurado o anonimato dos participantes. 
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Entre outros aspetos (motivação e abordagens ao estudo), Kember et al. (1996) 

investigaram a relação entre o tempo de estudo, a carga de trabalho objetiva e os 

resultados académicos, com 174 estudantes de engenharia mecânica da Universidade 

de Hong Kong (1º ciclo, 1º, 2º e 3º ano; taxa de resposta de 96%). O procedimento 

usado para a recolha de dados sobre a carga de trabalho foi o registo diário horário das 

atividades realizadas durante uma semana, selecionada de modo a ser representativa. 

Para cada hora, os participantes selecionavam estas atividades de uma lista pré-

existente, indicando também a unidade curricular respetiva, quando aplicável. Também 

lhes foi pedido que comentassem e descrevessem cada atividade detalhadamente. 

Adicionalmente, os participantes registaram também a sua perceção da carga de 

trabalho. No final do ano académico, a classificação média daquele ano (e não a 

classificação média global do curso) foi obtida para cada um dos participantes. Os 

autores (ibidem) não reportaram se as questões de ética foram asseguradas, mas 

depreende-se pela descrição do procedimento adotado para a recolha de dados que 

não foi assegurado o anonimato dos participantes. 

Relativamente aos resultados da investigação, os participantes reportaram 

cargas de trabalho objetivas de cerca de 50 h/semana, verificando-se que, quanto maior 

era a carga de trabalho presencial, menor era a carga de trabalho autónomo, e vice-

versa, o que estava de acordo com resultados de outra investigação (Vos, 1991). Os 

modelos de regressão linear múltipla indicaram a existência de correlações 

estatisticamente significativas entre algumas variáveis, que levaram os autores (ibidem) 

a um conjunto de conclusões das quais se destacam algumas. Relativamente às 

abordagens à aprendizagem, foram os estudantes que adotaram abordagens 

superficiais que percecionaram a sua carga de trabalho como sendo mais elevada 

(𝑟 = 0,24; valor de 𝑝 não reportado), pois tentar aprender recorrendo principalmente à 

memorização pode representar um esforço elevado. Foram também estes estudantes 

que mais compareceram às aulas (𝑟 = 0,23; valor de 𝑝 não reportado), o que seria 

expectável, dado necessitarem da orientação do professor para receber informação e 

sugestões que os pudessem auxiliar na avaliação. A própria necessidade de participar 

em todas as aulas e de obter pistas para as atividades curriculares também contribuiu 

para a perceção de que a carga de trabalho era elevada. Os estudantes com elevada 

motivação intrínseca não percecionaram a sua carga de trabalho como elevada, não se 

importando de trabalhar afincadamente (𝑟 = − 0,30; valor de 𝑝 não reportado). Dedicar 

mais horas à aprendizagem, quer de estudo, quer de comparência às aulas, melhorava 

o desempenho académico, mas o ganho não era particularmente elevado (𝑟𝑎𝑢𝑙𝑎𝑠 = 0,21; 

𝑟𝑒𝑠𝑡𝑢𝑑𝑜 = 0,26; valor de 𝑝 não reportado). Os autores concluíram, confirmando que a 
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carga de trabalho, o tempo de estudo, as abordagens à aprendizagem, a motivação e o 

desempenho académico “formam um padrão de inter-relações complexas, ao invés de 

simples correlações diretas” (Kember et al., 1996, p. 356). 

Pogacnik et al. (2004) pediram a estudantes de veterinária eslovenos (exceto 

aos do 1º ano) que, para cada uma das unidades curriculares que tinham frequentado 

com sucesso no ano anterior, indicassem o número de horas que, em média, tinham 

despendido em todas as atividades de aprendizagem, bem como a classificação obtida. 

A recolha de dados foi realizada em dois anos consecutivos. No primeiro ano foram 

recolhidos cerca de 1400 questionários e no segundo ano, cerca de 1000. Não é 

reportada informação sobre a taxa de resposta, ou o modo como os estudantes foram 

contactados e os dados recolhidos, nem relativamente a questões de ética, como o 

anonimato dos participantes. 

Os autores (ibidem) verificaram a ocorrência de uma relação bastante óbvia 

entre a comparência às aulas e as classificações, com os estudantes que menos 

compareciam a serem os que tinham as menores classificações20. Os resultados 

também indicaram (através da apresentação de tabelas de contingência) que eram os 

estudantes que menos compareciam às aulas, os que também estudavam menos, 

levando os autores (ibidem) a concluir que os estudantes com menores cargas de 

trabalho presencial, também não pareciam fazer um bom uso do tempo extra que isso 

eventualmente lhes proporcionava. Contrariamente ao reportado por outros estudos 

(Vos, 1991), um menor tempo de contacto não significava um maior tempo de estudo 

independente. Relativamente à relação entre a carga de trabalho objetiva e o 

desempenho académico, não foi detetada nenhuma tendência, pois os resultados 

mostraram que os estudantes com as menores classificações tinham cargas de trabalho 

baixas (através da apresentação de tabelas de contingência). A maior carga de trabalho 

correspondia às classificações intermédias, e a menor carga de trabalho às 

classificações mais elevadas. Os autores (ibidem) consideraram que os resultados 

obtidos desmentiam a pouca utilidade que por vezes se atribuía às aulas teóricas, por 

diminuírem o tempo disponível para o estudo independente, uma vez que os resultados 

indicavam que os estudantes melhor sucedidos optavam por um extenso tempo de 

contacto, que depois complementavam com a quantidade adequada de estudo 

autodirigido (através da apresentação de tabelas de contingência). 

                                                

20 Os autores (Pogacnik et al., 2004) reportam 𝜒2 = 0,002 e 𝜒2 = 0,001, para cada um dos anos 
de recolha de dados. Na realidade, os valores reportados não são as estatísticas do teste, mas 
sim os valores de 𝑝. Foi possível fazer esta verificação com as tabelas de contingência que foram 
incluídas no artigo. 
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Para tentarem entender a pequena ou inexistente relação entre o tempo de 

estudo e as classificações, Plant et al. (2005) recorreram ao constructo da prática 

deliberada, que foi descrita por Ericsson et al. (1993) como as atividades práticas que 

são mais eficazes para a melhoria do desempenho. Estas atividades envolviam o 

fornecimento imediato de feedback informativo, a repetição da mesma tarefa ou tarefas 

similares, bem como a oportunidade para correção contínua de erros e para realizar 

tarefas progressivamente mais complexas e difíceis. Ou seja, para Plant et al. (2005) 

existiam muitas atividades de estudo que, por serem meramente prática e não prática 

deliberada, não contribuíam para a aprendizagem dos estudantes. Referiram ainda que 

o facto de se consideraram todas as atividades de estudo em conjunto na contabilização 

da carga de trabalho, fazia com que não fosse possível estabelecer uma relação entre 

as classificações dos estudantes e o tempo de estudo independente. A prática 

deliberada envolvia alguns pré-requisitos, nomeadamente a capacidade para manter 

completa concentração, um ambiente livre de distrações e o acesso aos recursos 

necessários para o «treino». 

No seguimento desta argumentação, os autores (ibidem) realizaram um estudo 

com 88 estudantes norte-americanos, que tinham completado unidades curriculares 

correspondentes a pelo menos um ano curricular. Na abordagem que utilizaram, 

consideraram que o desempenho académico num determinado período estaria 

dependente de dois tipos de fatores: um conjunto de fatores que lhe são anteriores, 

como o conhecimento, capacidade e aptidões prévias; e outro conjunto de fatores que 

ocorrem durante o referido período, e que englobam atividades de aprendizagem, bem 

como outras atividades. Os dados referentes às classificações foram recolhidos 

diretamente junto da instituição, mediante autorização expressa dos participantes. 

Realce-se que o procedimento adotado permite pressupor que o anonimato dos 

participantes não foi assegurado. Estes foram questionados sobre o seu desempenho 

académico e os fatores que o poderiam influenciar, nomeadamente respondendo a 

questões sobre o seu histórico académico, o seu desempenho no ensino superior, a 

alocação que faziam do tempo a diversas atividades, como e se planeavam estas 

atividades, e que metodologias e ambientes de estudo utilizavam. Para além deste 

questionário, os estudantes fizeram registos diários (a cada 15 minutos), durante sete 

dias, apesar dos autores (ibidem) reportarem algumas limitações na utilização desta 

informação no estudo, devido a uma baixa taxa de resposta (cerca de 60%) e ao facto 

dos participantes reportarem que a semana de recolha de dados não tinha sido uma 

semana académica típica. 



PROCESSO DE BOLONHA, AUTONOMIA NA APRENDIZAGEM E CARGA DE TRABALHO 

UM ESTUDO COM ESTUDANTES DE ENGENHARIA 

CAPÍTULO I.3 Carga de trabalho  95 
 

Em termos de efeitos diretos individuais, o estudo permitiu concluir que as 

classificações não estavam estatisticamente relacionadas com o tempo de estudo 

independente. Ir às aulas e planificar as atividades de modo organizado estava relacionado 

positivamente com a classificação média das unidades curriculares (𝑟 = 0,28; 𝑟 = 0,26; 

𝑝 < 0,05, respetivamente). Estudar num ambiente calmo estava relacionado positivamente 

com a classificação desse semestre e negativamente com o tempo dedicado ao estudo 

(𝑟 = 0,27; 𝑟 = − 0,21; 𝑝 < 0,05, respetivamente). Por outro lado, trabalhar muitas horas num 

emprego ou gastar muitas horas em festas e discotecas estava associado com baixas 

classificações (𝑟 = − 0,30; 𝑟 = 0,28; 𝑝 < 0,05, respetivamente). Os estudantes que tinham 

mais conhecimento, capacidade e aptidões prévias tinham melhores classificações médias 

(𝑟 = 0,33; 𝑝 < 0,05) e dedicavam menos tempo ao estudo independente (𝑟 = − 0,26; 

𝑝 < 0,05); isso também acontecia com os estudantes que estudavam num ambiente mais 

calmo e sem distrações (𝑟 = − 0,21; 𝑝 < 0,05). 

Para avaliarem também os efeitos preditores das variáveis, foram testados 

vários modelos de regressão linear multivariada. Os autores (ibidem) verificaram que o 

tempo de estudo era um preditor significativo da classificação média, quando incluíram 

no modelo o conhecimento, capacidade e aptidões prévias, o planeamento e ambiente 

de estudo, e as horas dedicadas ao emprego, sendo possível explicar 41% da variância 

na classificação. Mais especificamente, concluíram que era a introdução da variável 

«ambiente de estudo» que conferia ao tempo de estudo o seu efeito preditor. Segundo 

os autores, estes resultados sugerem que os estudantes com mais conhecimento, 

capacidade e aptidões prévias podiam obter as mesmas ou melhores classificações com 

menos tempo de estudo, e que “independente desse efeito, aqueles que estudavam 

sozinhos num ambiente silencioso podiam estudar com mais eficiência e, portanto, 

podiam alcançar um desempenho comparável com menos tempo de estudo do que 

aqueles que estudavam num ambiente mais disruptivo” (Plant et al., 2005, p. 112). 

Svanum e Bigatti (2006), recorrendo a uma amostra de cerca de 230 

estudantes norte-americanos de graduação de diversas áreas científicas, inscritos numa 

determinada unidade curricular, examinaram a relação entre o tempo despendido e a 

classificação média das unidades curriculares. Aquando da recolha de dados os 

investigadores informaram os participantes que a sua participação no estudo não 

influenciaria a unidade curricular em questão, e que o docente em causa não teria 

acesso aos dados durante o semestre. Não são reportadas outras questões de ética, 

nomeadamente o anonimato dos participantes. O questionário sobre a carga de trabalho 

foi respondido após os estudantes concluírem cada momento de avaliação da unidade 

curricular (cerca de quatro a cinco provas escritas). As classificações e os dados 

demográficos foram obtidos no início do semestre (não é reportado como). 
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Os resultados obtidos indicaram a existência de uma correlação 

estatisticamente significativa moderada entre a classificação obtida nessa unidade 

curricular e o tempo total que lhe foi dedicado (𝑟 = 0,48; 𝑝 < 0,01), que também se 

verificou para o tempo de estudo (𝑟 = 0,44; 𝑝 < 0,01) e o tempo de comparência às aulas 

(𝑟 = 0,34; 𝑝 < 0,01). Também verificaram a existência de uma correlação 

estatisticamente significativa moderada entre o tempo dedicado ao estudo e a 

classificação média das unidades curriculares já concluídas com sucesso (𝑟 = 0,33; 

𝑝 < 0,01), indicativa de que os estudantes melhor sucedidos eram os que estudavam 

mais. Os autores concluíram, enfatizando o facto dos resultados deste estudo 

contrariarem a investigação anterior, que em certa medida era contraintuitiva, pois 

mostrava a ausência de correlação (ou correlação fraca) entre o tempo de estudo e o 

desempenho académico, referindo que os resultados fracos e mistos de estudos 

anteriores podem estar relacionados com “o design do estudo e com o modo de medir 

a carga de trabalho” (Svanum & Bigatti, 2006, p. 572). 

Num estudo com 209 estudantes espanhóis de engenharia, Garmendia, 

Guisasola, Barragués e Zuza (2008) procuraram caracterizar a carga de trabalho ao 

longo do semestre, em função da obtenção ou não de aprovação. Para isso, solicitaram 

que os participantes indicassem semanalmente o número de horas dedicadas às tarefas 

de aprendizagem. Os docentes recolheram esse registo semanalmente, entregando aos 

estudantes uma nova folha de registo. Nos períodos de exame, também foi pedido aos 

participantes que, após cada exame, preenchessem um registo semelhante. Os registos 

foram analisados semanalmente, e no caso de surgirem valores díspares ou diferentes 

daquilo que era expetável, do ponto de vista do docente, esses participantes foram 

entrevistados para perceber porquê. No início do estudo, foi explicada aos estudantes 

a sua importância e qual o procedimento adotado, e que os seus registos seriam 

monitorizados, podendo haver necessidade de realizar entrevistas (nada é reportado, 

mas perante esta descrição é lícito depreender que não foi assegurado o anonimato dos 

participantes). No último exame, foi incluída uma questão adicional que pedia aos 

estudantes que estimassem o tempo total que tinham dedicado à aprendizagem naquela 

unidade curricular. Como as horas de contacto das unidades curricular eram distintas, 

bem como a sua duração em termos de semanas, os autores (ibidem) optaram por um 

indicador, que designaram por «tempo relativo», que contabiliza a carga de trabalho 

autónomo por cada hora de carga de trabalho presencial. 

Na análise dos resultados é indicado que as horas de contacto em Espanha 

são, em média, 20 h/semana, fazendo com que um «tempo relativo» de 1,0 seja 

apropriado, pois a carga de trabalho total é 40 h/semana. No caso dos participantes da 
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amostra, que obtiveram aprovação, este valor variou entre 0,68 e 1,04. Os valores 

médios do «tempo relativo» mostraram que os estudantes aprovados a determinada 

unidade curricular pareciam dedicar, em média, um pouco mais de tempo ao estudo que 

aqueles que reprovavam, embora esta diferença não fosse elevada21. Sendo esta 

diferença pequena, não bastaria dedicar o tempo previsto à unidade curricular para obter 

aprovação, o que, segundo os autores (ibidem), parecia indicar que, para além do tempo 

dedicado ao estudo, haveria outros fatores que influenciavam o resultado da 

aprendizagem, tais como o conhecimento prévio, as dificuldades de aprendizagem 

individuais, a eficiência do estudo, os métodos de ensino e os estilos de aprendizagem. 

Por outro lado, também foi possível verificar que a distribuição da carga de trabalho dos 

estudantes durante o ano letivo estava muito relacionada com o método de avaliação 

de cada unidade curricular. 

Nonis e Hudson (2010) levaram a cabo um estudo para averiguar a influência 

dos hábitos e tempo de estudo no desempenho académico, tendo formulado as 

seguintes hipóteses: (1) O tempo de estudo correlaciona-se significativamente com a 

classificação média das unidades curriculares; (2) Os hábitos de estudo correlacionam-

se significativamente com a classificação média; (3) Os hábitos de estudos moderam a 

correlação entre o tempo de estudo e o desempenho académico, de tal modo que um 

maior tempo de estudo teria maior influência na classificação média dos estudantes com 

bons hábitos de estudo. Adicionalmente, foram controladas algumas variáveis, das 

quais se destaca a motivação. A amostra era constituída por 163 estudantes norte-

americanos da área da gestão e economia (cursos com duração de quatro anos) e os 

dados foram recolhidos durante um período de duas semanas, nas aulas. Os 

participantes tiveram de se identificar através do seu número de estudante, para que os 

investigadores obtivessem informação sobre a sua classificação de curso e outra 

informação académica. Esta informação foi recolhida no final do semestre. Os 

estudantes foram questionados sobre o tempo dedicado a determinadas atividades, 

durante um dia típico e durante uma semana típica. Com estes dados, foi feita a média, 

de modo a obter o tempo médio de estudo. A motivação foi medida com um questionário. 

Os dados foram analisados com recurso à regressão linear múltipla. 

Verificou-se a ausência de relação estatisticamente significativa entre o tempo 

de estudo e a classificação média, o que os autores (ibidem) interpretaram como uma 

eventual evidência da influência de outras variáveis, como por exemplo, os hábitos de 

                                                

21 Os valores médios do «tempo relativo» dos aprovados, reprovados e desistentes foram 
reportados, e as diferenças existem de facto, mas nada é dito sobre se estas diferenças são 
estatisticamente significativas ou não. 
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estudo. No que respeitava aos hábitos de estudo, só a capacidade de concentração é 

que estava fracamente correlacionada com a classificação (𝑟 = 0,14; 𝑝 < 0,10). A 

interação entre a capacidade de concentração e o tempo de estudo estava 

moderadamente correlacionada com a classificação média (𝑟 = 0,27; 𝑝 < 0,05), 

mostrando que mais tempo de estudo tinha mais impacto na classificação dos 

estudantes com melhores hábitos de estudo. Este resultado, combinado com a ausência 

de correlação entre o tempo de estudo e a classificação média, mostrava que o tempo 

dedicado podia influenciar o desempenho académico, mas só em determinadas 

condições, e que “estudar pode não ser simplesmente uma questão quantitativa; 

existem técnicas qualitativas, como bons hábitos de estudo, que podem tornar o tempo 

de estudo efetivo para os alunos” (Nonis & Hudson, 2010, p. 236). Relativamente às 

variáveis que foram controladas, os autores (ibidem) verificaram haver uma correlação 

estatisticamente significativa entre a motivação e a classificação média das unidades 

curriculares (𝑟 = 0,31; 𝑝 < 0,05). 

Num estudo que abrangeu três anos e 231 estudantes de engenharia mecânica 

e engenharia civil norte-americanos, Guillaume e Khachikian (2011) recolheram 

informação sobre o tempo dedicado a algumas unidades curriculares selecionadas, 

questionando os participantes sobre quanto tempo tinham dedicado a cada unidade 

curricular fora das aulas, em três momentos (semanas) distintos durante o semestre 

(estes dados foram recolhidos durante as aulas22). Nada foi reportado sobre as questões 

de ética da investigação, nomeadamente se o anonimato dos participantes foi 

assegurado. Os autores (ibidem) verificaram a inexistência de correlação entre a 

classificação final obtida pelos estudantes, quer nas unidades curriculares selecionadas, 

quer no curso propriamente dito, e o tempo que dedicaram a estas unidades curriculares 

nas semanas referidas. Apesar dessa evidência, os estudantes acreditavam que a 

classificação seria mais elevada se dedicassem mais horas à unidade curricular. 

Marshall (2018) investigou o tempo que os estudantes dedicavam à 

aprendizagem e se haveria alguma relação entre este tempo e o sucesso académico. O 

estudo foi aprovado pela comissão de ética da instituição. A amostra era composta por 

309 estudantes neozelandeses (36% de taxa de resposta da amostra; população de 

cerca de 1300 estudantes) do 1º ano curricular de cursos de diferentes áreas científicas 

(gestão, arquitetura e design, ciências e humanidades), que foram contactados para 

participar durante as aulas. A recolha de dados da carga de trabalho foi feita através do 

                                                

22 Nada é reportado sobre o modo como foram obtidas as classificações de curso, mas essa 
questão não faz parte do questionário sobre o tempo de estudo. 
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envio diário de uma ligação por correio eletrónico, em duas semanas distintas do 

semestre, havendo o cuidado de que estas não fossem afetadas por entregas de 

elementos de avaliação. Os participantes selecionavam para cada período de trinta 

minutos, a atividade realizada de um conjunto de opções (a alternativa «outras 

atividades relacionadas com as unidades curriculares» foi incluída). O sistema registava 

a data de introdução da informação, para que os registos retrospetivos fossem 

detetados, e não permitia que os estudantes acedessem a registos anteriores (o acesso 

aos dados e totais registados só era possível no final). Relativamente às classificações 

médias, o autor (ibidem) reportou que estas foram calculadas para cada participante (e 

não reportadas pelos próprios), indiciando que o anonimato dos participantes não foi 

assegurado. Os resultados indicaram cargas de trabalho objetivas entre 13,5 e 

82 h/semana, com 55% dos estudantes a dedicar mais do que 40 h/semana à 

aprendizagem. A análise dos tempos dedicados às atividades realizadas pelos 

estudantes mostrou que a maior correlação estatisticamente significativa era uma 

correlação forte (𝑟 = 0,67; 𝑝 < 0,05) entre a carga de trabalho total e o tempo dedicado 

à realização de trabalhos, constatando-se que este tempo tinha grande influência nas 

diferenças entre as cargas de trabalho dos estudantes A carga de trabalho total 

apresentava uma correlação estatisticamente significativa moderada (𝑟 = 0,30; 

𝑝 < 0,05) com a classificação média das unidades curriculares concluídas com sucesso, 

apesar de, para cada classificação, haver bastantes estudantes a dedicarem tempos 

muito distintos à aprendizagem, indicativa de uma dispersão significativa em torno da 

tendência identificada. O autor (ibidem) concluiu que a carga de trabalho dos estudantes 

do estudo não estava de acordo com a diminuição reportada na literatura, sugerindo 

que isso se podia dever a procedimentos de medição menos exatos. 

Quanto às evidências encontradas, de que a dedicação de mais tempo 

contribuía (moderadamente) para o sucesso académico, o autor (ibidem) concluiu que 

o tempo não era o único fator dominante, havendo outras variáveis a considerar, como 

a motivação e a autoeficácia23, de tal modo que “a decisão sobre quanto tempo dedicar 

às atividades das unidades curriculares é claramente dominada pelas exigências de 

avaliação das unidades curriculares e pela motivação dos estudantes” (Marshall, 2018, 

p. 1226). Como limitações do estudo, a amostra e o facto de só incluir estudantes que 

estavam nas aulas, excluindo outros cujo investimento de tempo pudesse ser menor, e 

o procedimento de recolha de dados que, apesar de ser diário, não deixava de ser 

                                                

23 Marshall (2018) também recolheu dados sobre a motivação e a autoeficácia, constatando que 

estas se correlacionavam com o desempenho académico (𝑟𝑚𝑜𝑡𝑖𝑣𝑎çã𝑜 = 0,30; 𝑟𝑎𝑢𝑡𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐á𝑐𝑖𝑎 = 0,35; 

 𝑝 < 0,05) e com a carga de trabalho (𝑟𝑚𝑜𝑡𝑖𝑣𝑎çã𝑜 = 0,43; 𝑟𝑎𝑢𝑡𝑜𝑒𝑓𝑖𝑐á𝑐𝑖𝑎  = 0,21;  𝑝 < 0,05). 
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retrospetivo (pois não era instantâneo), não permitindo o registo «multitarefa», nem a 

indicação do grau de produtividade (ou distração) na utilização do tempo registado. 

Os estudos que aqui se descreveram sucintamente, e que incluem estudantes 

de diferentes áreas científicas e nacionalidades, confirmam, entre outros, os resultados 

contraditórios sumariados por Svanum e Bigatti (2006) e Nonis e Hudson (2010), que 

reportaram haver evidências de relações negativas, positivas e nulas entre o tempo de 

estudo (carga de trabalho autónomo) e as classificações, o mesmo acontecendo com 

as relações com a carga de trabalho total. Dos motivos para esta disparidade, destacam-

se os argumentados por Svanum e Bigatti (2006) relativamente à existência de 

eventuais problemas do ponto de vista metodológico, nomeadamente quanto ao modo 

como é medida a carga de trabalho, e por Nonis e Hudson (2010) quanto à 

complexidade da influência do tempo de estudo no desempenho académico, 

designadamente pela intervenção de outras variáveis. 

Efetivamente, a questão da medição da carga de trabalho parece ser 

bastante pertinente, e na sequência da abordagem que lhe foi feita no subcapítulo 

anterior, também este subcapítulo ilustra bem a diversidade dos procedimentos de 

medição utilizados, e a morosidade que alguns requerem, do ponto de vista dos 

participantes do estudo. Também se tornou evidente que a grande maioria destes 

estudos não assegura o anonimato dos participantes, de modo a poder ter acesso às 

suas classificações e outra informação académica, diretamente através dos registos das 

instituições. No caso das classificações, é argumentado que os participantes podem 

reportar erradamente esta informação, havendo vantagens na sua recolha 

independente. Apesar de isso poder ser verdade, a alternativa não é isenta de 

problemas. O facto de se abdicar do anonimato dos participantes, para melhorar a 

qualidade da informação recolhida sobre as classificações, pode piorar a sua qualidade 

no que respeita à carga de trabalho, pois, como refere Barros (2004), o anonimato é 

uma das formas de evitar o efeito da desejabilidade social. 

No caso da carga de trabalho, a ausência de anonimato pode ser fonte de 

enviesamento por efeito de desejabilidade social, levando os estudantes a reportar, não 

os tempos efetivos, mas os tempos que lhes parecem ser os «esperados». A questão 

da ausência do anonimato não aparece referida explicitamente em nenhum dos estudos 

descritos, indiciando que não é vista como sendo problemática. Almeida e Freire (2007, 

p. 188) definem a desejabilidade social como “a tendência para responder, mesmo de 

forma involuntária, com o socialmente desejado ou tido como mais correto”. Assim, o 

efeito da desejabilidade social parece ser um risco real na investigação sobre a carga 

de trabalho, na qual os dados são amiúde recolhidos em contexto de sala de aula, e em 
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que, por vezes, os investigadores são os próprios professores. Este argumento é 

sustentado por alguns estudos realizados no ensino superior, que mostram que este 

efeito se faz sentir mesmo nas respostas que os estudantes dão a tópicos 

aparentemente «não sensíveis»24 (Miller, 2012). No âmbito desta investigação, 

considera-se que estas questões são pertinentes e devem ser tidas em conta na 

definição dos aspetos metodológicos, nomeadamente, procurando formas de conseguir 

preservar o anonimato dos participantes e de evitar procedimentos de recolha de dados 

demasiado morosos ou intrusivos. 

Já no que toca à possibilidade da ausência de correlação entre a carga de 

trabalho e o desempenho académico poder ser devida à influência de outras 

variáveis, como foi argumentado por alguns autores (Garmendia et al., 2008; Kember 

et al., 1996; Marshall, 2018; Nonis & Hudson, 2010; Plant et al., 2005), isso significa que 

há um efeito da carga de trabalho que não é direto, e que não é propriamente a alocação 

de tempo à aprendizagem que garante o sucesso académico. Ou seja, é o modo como 

esse tempo é efetivamente utilizado, ou a combinação da dedicação do tempo 

necessário com outras características e atitudes que influencia a classificação. Essa é 

também a premissa desta investigação, que pretende avaliar a influência, não só da 

carga de trabalho, mas também da autonomia na aprendizagem, no desempenho 

académico dos estudantes, adotando uma metodologia mista para quantificar e 

aprofundar o conhecimento sobre este tema. 

 
Em suma, neste capítulo… 

  

                                                

24 São, tipicamente, considerados tópicos sensíveis os que estão relacionados com drogas e 
sexo. 

➢ Descreveu-se o constructo da carga de trabalho, nas suas dicotomias 

objetividade/subjetividade e efetiva/percecionada. 

➢ Apresentaram-se procedimentos de medição que têm sido adotados, e que dão 

conta da complexidade do constructo. 

➢ Examinaram-se estudos que averiguam a existência de relação entre a carga de 

trabalho e o desempenho académico dos estudantes do ensino superior. 



PROCESSO DE BOLONHA, AUTONOMIA NA APRENDIZAGEM E CARGA DE TRABALHO 

UM ESTUDO COM ESTUDANTES DE ENGENHARIA 

102 CAPÍTULO II.1 Metodologia 
 

PARTE II ORGANIZAÇÃO DO ESTUDO EMPÍRICO 

Nesta parte do trabalho, descreve-se o estudo na sua componente empírica, 

nomeadamente quanto à opção metodológica, população e amostras, instrumentos e 

procedimentos de recolha, validação e análise de dados. 

CAPÍTULO II.1 Metodologia 

Neste capítulo… 

 

Na intenção de se adotar a metodologia mais adequada ao tema a investigar, 

começou-se por analisar as principais características das metodologias de orientação 

quantitativa e de orientação qualitativa (subcapítulo II.1.1), situação que justificou o 

argumento que, embora ambas sejam necessárias para a concretização dos objetivos 

deste estudo, nenhuma delas é, por si só, suficiente. Considerando os objetivos gerais 

desta investigação - produzir conhecimento sobre a influência recíproca da autonomia 

na aprendizagem e da carga de trabalho do estudante e do seu contributo para o 

desempenho académico e perspetivar condições promotoras da autonomia na 

aprendizagem dos estudantes e os sentidos e finalidades que estes lhe atribuem-, 

procura-se mostrar que a metodologia mista (subcapítulo II.1.2), que combina 

elementos de orientação quantitativa e de orientação qualitativa, acrescentando-lhes 

uma visão conjunta, é a mais apropriada. Finalmente, concretiza-se a opção 

metodológica, apresentando o desenho do estudo (subcapítulo II.1.3), e descrevendo 

o plano de investigação. 

II.1.1 Orientações metodológicas quantitativas e qualitativas 

O recurso a metodologias de orientação quantitativa é, segundo Coutinho 

(2011, pp. 24–25), considerado adequado quando a investigação se centra “na análise 

de factos e fenómenos observáveis e na medição/avaliação de variáveis 

comportamentais e/ou sócio afetivas passíveis de serem medidas, comparadas e/ou 

relacionadas no decurso do processo de investigação empírica”. As características 

gerais desta perspetiva são: conferir ênfase a factos, comparações, relações, causas, 

produtos e resultados do estudo; basear a investigação na teoria; ter um plano de 

investigação estruturado e estático, com conceitos, variáveis e hipóteses que não se 

alteram ao longo da investigação; permitir estudos sobre grandes amostras de sujeitos, 

através de técnicas de amostragem probabilística; aplicar testes válidos e medidas de 

observação objetiva do comportamento; manter o investigador externo ao estudo, 

➢ Justifica-se e descreve-se a opção metodológica desta investigação. 
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preocupado com questões de objetividade; utilizar técnicas estatísticas na análise de 

dados; ter como objetivo do estudo o desenvolvimento de generalizações que 

contribuam para aumentar o conhecimento e permitam prever, explicar e controlar 

fenómenos. 

Não obstante as características aqui sumariamente enunciadas evidenciarem 

a adequação das técnicas e métodos quantitativos para concretizar parte dos objetivos 

desta investigação, elas mostram igualmente a sua insuficiência para os atingir na 

totalidade. Ainda que esta orientação metodológica seja apropriada para identificar 

relações entre a autonomia do aprendente, o desempenho académico e a carga de 

trabalho, generalizando-as, ela é manifestamente escassa quando se pretende 

conhecer as conceções e sentidos que os atores atribuem à autonomia no contexto do 

trabalho curricular e perspetivar condições para a promover. 

A limitação da metodologia de orientação quantitativa para a concretização da 

totalidade dos objetivos deste estudo, que se pretende que abarque as dimensões 

objetiva e subjetiva, é também enfatizada por Serapioni (2000). Este autor (ibidem) 

salienta como características da metodologia quantitativa a procura da magnitude e 

causa dos fenómenos sociais, sem preocupação com a dimensão subjetiva, a utilização 

de procedimentos controlados, a objetividade e distanciamento dos dados, a orientação 

para a verificação, a natureza hipotético-dedutiva, a orientação para os resultados, a 

replicabilidade e generalização, e a assunção de uma realidade estática. 

Já a investigação de orientação qualitativa é definida genericamente por 

Denzin e Lincoln (2006) como um conjunto de práticas que tornam o mundo visível, 

transformando-o em representações e envolvendo “uma abordagem naturalista, 

interpretativa, para o mundo, o que significa que os seus pesquisadores estudam as 

coisas nos seus próprios cenários naturais, tentando entender ou interpretar os 

fenómenos em termos dos significados que as pessoas a eles conferem” (idem, ibidem, 

p. 17). 

Ainda que as características enunciadas não permitam a concretização da 

totalidade dos objetivos deste estudo, como por exemplo encontrar relações 

generalizáveis entre a autonomia do aprendente, a carga de trabalho e o desempenho 

académico, é igualmente verdade que o recurso a uma investigação exclusivamente 

quantitativa também tem limitações. Por esse motivo recorreu-se a uma metodologia 

mista que a seguir é caracterizada. 
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II.1.2 Metodologia mista 

Durante as últimas três décadas a oposição e o debate estiveram presentes nas 

ciências sociais e humanas no que respeita à superioridade de um dos dois principais 

paradigmas ou modelos destas ciências. O que habitualmente se designa por métodos 

quantitativos era sustentado pelo paradigma positivista, enquanto o paradigma 

construtivista o fazia para os métodos qualitativos (Tashakkori & Teddlie, 1998). Uma vez 

que se aceite a complementaridade entre os dois métodos e a forma de propor alguma 

integração, a partir do reconhecimento das especificidades de cada um, é possível 

identificar como ambos podem ser incorporados na investigação (Serapioni, 2000). Como 

referem Johnson, Onwuegbuzie e Turner (2007, p. 113), a investigação com metodologias 

mistas é “uma abordagem ao conhecimento (teórico e prático) que tenta considerar 

múltiplos pontos de vista, perspetivas, posições e pontos de vista (incluindo sempre os 

pontos de vista da investigação qualitativa e quantitativa)”. 

O facto de, em determinadas situações, a combinação das abordagens 

qualitativa e quantitativa proporcionar uma compreensão mais completa do problema de 

investigação do que cada uma delas sozinha (Creswell, 2013), e de “ampliar e fortalecer 

as conclusões de um estudo” (Schoonenboom & Johnson, 2017, p. 110), não significa 

que os métodos mistos sejam simplesmente o recolher de dados quantitativos e de 

dados qualitativos. Os métodos mistos “envolvem a recolha intencional de dados 

quantitativos e qualitativos e a combinação dos pontos fortes de cada um para 

responder às questões de investigação” (Creswell, Klassen, Plano Clark, & Smith, 2011, 

p. 5), e a “maior parte dos estudos publicados com metodologias mistas tem sido 

utilizada para responder a perguntas que não poderiam ser respondidas por um único 

paradigma” (Leech & Onwuegbuzie, 2009, p. 266). Aliás, “tendo em vista os recursos 

adicionais, o tempo e a perícia necessária para realizar um estudo de métodos mistos” 

(Mckim, 2017, p. 202), a sua utilização justifica-se se existir a perceção de que a 

combinação de duas abordagens diferentes acrescenta valor. 

O que distingue os estudos que usam metodologias mistas, segundo Creswell 

e Plano Clark (2011), é o facto de terem pelo menos uma vertente quantitativa e uma 

vertente qualitativa, considerando que essa vertente é o processo básico de conduzir 

investigação quantitativa ou qualitativa e que envolve colocar uma questão, recolher 

dados, analisar dados e interpretar resultados. É o modo como estas vertentes são 

combinadas que determina o plano de investigação, sendo para isso necessário definir 

os seguintes elementos: “(1) O nível de interação das vertentes; (2) A prioridade relativa 

das vertentes; (3) O timing das vertentes; (4) Os procedimentos para combinar as 

vertentes” (Creswell & Plano Clark, 2011, p. 64). 
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Quanto à interação, Creswell e Plano Clark (2011) definem dois níveis: um nível 

independente de interação e um nível interativo de interação. No nível independente, a 

combinação das vertentes acontece apenas nas conclusões, isto é, no final do estudo. 

Já no nível interativo, a combinação das duas vertentes pode acontecer em vários 

pontos de investigação e de várias maneiras. No que respeita à prioridade, as duas 

vertentes podem ter igual prioridade, a vertente quantitativa pode ter maior prioridade, 

sendo a qualitativa secundária, ou vice-versa, de acordo com o que Johnson et al. 

(2007) definem como metodologia mista «pura», predominantemente quantitativa, ou 

predominantemente qualitativa. A implementação temporal (timing) pode ser: 

concorrente, se as vertentes são implementadas em simultâneo numa única fase; 

sequencial, quando existem pelo menos duas fases distintas de implementação; ou 

multifásica, quando o investigador combina fases concorrentes com fases sequenciais. 

A conjunção das duas vertentes é a sua combinação ou interligação, havendo 

dois aspetos a considerar: o ponto de interface (ponto do processo de investigação no 

qual as duas vertentes se combinam), e a estratégia desta conjunção (quer seja pela 

fusão de dois conjuntos de dados, pela ligação entre a análise de um conjunto de dados 

e a recolha do segundo, pelo embeber de um tipo de dados num design maior, ou pelo 

uso de um quadro teórico que ligue os dois conjuntos de dados). Da combinação destes 

dois aspetos surgem várias possibilidades, das quais se destacam: 

− A metodologia é mista durante a interpretação: quando as duas vertentes são 

conjugadas na fase final da investigação, depois de analisados os dois conjuntos de 

dados. As conclusões refletem a conjugação dos resultados das duas vertentes e 

“todos os planos de investigação de metodologia mista devem refletir naquilo que foi 

aprendido pela combinação dos dois métodos no final da interpretação” (Creswell & 

Plano Clark, 2011, p. 66). 

− A metodologia é mista durante a recolha de dados: quando as duas vertentes são 

conjugadas para a recolha do segundo conjunto de dados. É usada uma estratégia de 

conexão, na qual os resultados de uma vertente contribuem para a recolha de dados 

da outra vertente, nomeadamente na seleção dos participantes. 

Com base nos elementos referidos, os autores atrás convocados definem 

vários tipos de planos de investigação que utilizam métodos mistos, dos quais se 

destaca, pela sua adequação a esta investigação, o plano explicativo. Este plano 

contém duas fases, com o objetivo de usar dados qualitativos para ajudar a explicar ou 

aprofundar um conjunto de resultados quantitativos iniciais. Também pode ser usado 

quando se quer formar grupos baseados em resultados quantitativos e seguir esses 

grupos num estudo qualitativo, ou quando se pretende usar características quantitativas 

dos participantes como critério de amostragem para a fase qualitativa. 
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II.1.3 Desenho do estudo 

Nos subcapítulos anteriores, relativos à caracterização dos métodos 

quantitativos, qualitativos e mistos, procurou-se mostrar que a abordagem que mais se 

adequa à investigação a que este trabalho se reporta é a da metodologia mista. 

Quanto ao plano de investigação, o que melhor serve os objetivos do estudo é o plano 

de investigação explicativo sequencial. Considera-se este plano de investigação de 

orientação mista adequado, uma vez que se procuram relações que se possam 

generalizar, mas também se pretende usar estes resultados para selecionar alguns 

participantes para recolher dados, que permitam perceber conceções e sentidos da 

perspetiva dos indivíduos, e assim aprofundar o conhecimento sobre esta temática. Por 

este motivo, o plano de investigação abarca as duas variantes do plano explicativo 

sequencial: a variante «explicações de seguimento» (“follow-up explanations”) e a 

variante «seleção de participantes» (“participant selection”) (Creswell & Plano Clark, 

2011, p. 76). Na variante «explicações de seguimento», a prioridade é colocada na fase 

inicial, quantitativa, e a fase qualitativa subsequente é usada para ajudar a explicar os 

resultados quantitativos. Na variante «seleção de participante», a ênfase é colocada na 

segunda fase qualitativa, uma vez que a primeira fase quantitativa só é usada para 

selecionar e escolher propositadamente os melhores participantes (Creswell & Plano 

Clark, 2011). Como se compreende, os resultados de cada fase da investigação 

respondem diretamente a alguns dos objetivos do estudo, mas também ajudam a 

explicar os resultados de cada uma das outras fases, e, no caso da fase quantitativa, 

ainda são usados para a seleção dos participantes para a fase qualitativa. 

Retomando a breve descrição feita no subcapítulo anterior, o plano de 

investigação explicativo sequencial é, segundo Creswell e Plano Clark (2011), um plano 

em duas fases, no qual se começa por uma primeira fase quantitativa, seguida de uma 

segunda fase qualitativa baseada em resultados específicos da primeira fase. Pretende-

se na segunda fase explicar os resultados iniciais com mais profundidade. A designação 

reflete o enfoque dado à explicação de resultados e também o facto de os dados não 

poderem ser recolhidos simultaneamente, devido à dependência que a segunda fase 

tem dos resultados da primeira. 

A implementação de um plano desta natureza tem alguns pontos fortes, mas 

também envolve desafios. A sua estrutura de duas fases faz com que a sua execução 

seja mais direta, pois apenas é recolhido um tipo de dados de cada vez. Contudo, isso 

obriga a uma maior quantidade de tempo, comparativamente com planos de 

investigação concorrentes. Ainda que o investigador possa decidir na planificação do 

estudo aquilo que pretende aprofundar e esclarecer na vertente qualitativa, há aspetos 
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que apenas podem ser definidos com exatidão durante a própria investigação. Esta 

definição parcial (ou incompleta) do estudo pode ser vista como uma desvantagem, até 

pelos problemas que pode acarretar na aprovação do próprio estudo, ou como uma 

vantagem na medida em que a primeira fase «informa» a segunda fase, estabelecendo-

se assim uma estreita relação entre os dados que permitem a sua discussão conjunta. 

Mesmo a prioridade relativa das duas vertentes pode ser alterada, e muitas vezes é só 

na fase da escrita que os investigadores decidem “que dados incluir ou excluir, que 

dados enfatizar na secção dos resultados, e que dados destacar no sumário, discussão, 

ou resumo” (Guest, 2013, p. 147). Considerou-se que esta vantagem beneficia os 

objetivos deste estudo, sendo também um dos motivos que sustenta a opção tomada 

nesta investigação. 

De modo a facilitar a compreensão dos procedimentos usados nos planos de 

investigação das metodologias mistas, Creswell (2015) recomenda o uso de diagramas 

de procedimentos. Para o autor, os “diagramas sumariam muita informação num curto 

espaço, e têm múltiplas possibilidades de aplicação” (idem, ibidem, p. 52), sendo 

simultaneamente veículos poderosos de comunicação visual e orientadores da 

investigação. Das principais regras para a elaboração destes diagramas de 

procedimentos, compiladas por Ivankova, Creswell, e Stick (2006), e resumidas por 

Creswell (2015), destaca-se o recurso a: (1) Formas retangulares, para representar a 

recolha de dados e a análise; (2) Formas circulares, para representar a integração dos 

dados e dos resultados; (3) Setas, para indicar a sequência de procedimentos, que 

devem ser sucintamente descritos com texto. 

Na Figura 2 apresenta-se o diagrama simplificado do plano de investigação, 

que inclui dois pontos de interface. O primeiro, de conexão entre as vertentes (fases) da 

investigação, quando os resultados da primeira são usados para a recolha de dados da 

segunda; o segundo, de integração das duas vertentes, na discussão conjunta dos 

resultados e síntese das conclusões. É nesta fase que a integração é avaliada, podendo 

ter três resultados possíveis, de acordo com Fetters, Curry e Creswell (2013): a 

confirmação, quando ambos os tipos de dados confirmam o resultado de cada um; a 

expansão, quando os resultados divergem e ampliam o conhecimento da temática em 

estudo; e a discordância, quando os resultados de cada vertente são inconsistentes, 

incongruentes e estão em desacordo. 
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Figura 2. Diagrama simplificado do plano de investigação 

 
Em suma, neste capítulo… 

  

➢ Analisaram-se as principais características das orientações metodológicas 

quantitativas e qualitativas, para evidenciar que nenhuma delas é suficiente para 

a concretização dos objetivos do estudo. 

➢ Procurou-se mostrar que a metodologia mista é a mais apropriada e que o 

plano de investigação que mais se adequa aos objetivos desta investigação é 

o explicativo sequencial. 
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CAPÍTULO II.2 População e amostras 

Neste capítulo… 

 

Indicam-se os critérios que procuraram assegurar a representatividade e 

relevância da população escolhida para o estudo (subcapítulo II.2.1), na intenção de 

mostrar que a escolha de estudantes de engenharia do ensino superior politécnico é 

adequada. Apresentam-se argumentos da representatividade numérica da escola de 

engenharia do Politécnico do Porto, e do curso de licenciatura em engenharia mecânica, 

e expõem-se razões para a utilização de duas amostras (subcapítulo II.2.2), a amostra 

piloto e a amostra do estudo, apresentando-se os critérios usados para a sua 

constituição. Justifica-se também a seleção dos participantes entrevistados, explicando 

as razões para a sua inclusão e exclusão. Procede-se à caracterização das amostras e 

dos entrevistados. 

II.2.1 População 

A população a que respeita o estudo é constituída por estudantes da 

licenciatura em engenharia mecânica (LEM) do Instituto Superior de Engenharia do 

Porto (adiante designado por ISEP25), nomeadamente os 1003 estudantes inscritos 

neste ciclo de estudos no ano letivo 2013/14, e cuja caracterização relativamente às 

variáveis sociodemográficas, escolares e de desempenho académico se apresenta na 

Tabela 1 e na Tabela 2. 

Tabela 1. Caracterização sociodemográfica da população 

VARIÁVEL Nº PARTICIPANTES FREQUÊNCIA 

Nacionalidade Portuguesa 0981 097,8% 

 Outra 0022 002,2% 

 Total 1003 100,0% 

Género Masculino 0915 091,2% 
 Feminino 0088 008,8% 

 Total 1003 100,0% 

Idade < 23 anos 0581 058,0% 

 23 a 29 anos 0263 026,2% 

 >= 30 anos 0159 015,8% 

 Total 1003 100,0% 

                                                

25 O ISEP é a Escola de Engenharia do Politécnico do Porto. 

➢ Caracteriza-se a população e as amostras do estudo, justificando-se a sua 

escolha. 
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Tabela 2. Caracterização escolar da população 

VARIÁVEL Nº PARTICIPANTES FREQUÊNCIA 

Ano curricular 1º ano 343 34,2% 

 2º ano 341 34,0% 

 3º ano 319 31,8% 

 Total 1003 100,0% 

Horário de 
frequência 

Diurno 670 66,8% 

Pós-laboral 333 33,2% 

Total 1003 100,0% 

A escolha da população resultou da aplicação de um conjunto de critérios que 

procuraram assegurar a sua representatividade e relevância para os objetivos do 

estudo. Estes critérios, que podem ser agrupados nas etapas apresentadas 

esquematicamente na Figura 3, são resumidamente os seguintes: 

1) Considerou-se que a população deve ser constituída por estudantes de uma área 

científica na qual a aprendizagem ao longo da vida e a atualização permanente seja 

indispensável. É o caso da engenharia, na qual novos campos de intervenção estão 

constantemente a emergir (Dutta, Patil, & Jr, 2012), e em que o desenvolvimento de 

competências de autonomia na aprendizagem é fundamental, de modo a permitir a 

aprendizagem ao longo da vida e a atualização profissional dos engenheiros. 

2) Em Portugal, o ensino da Engenharia é ministrado nos dois subsistemas do ensino 

superior, o universitário e o politécnico (Assembleia da República, 2007b). É no 

politécnico que se encontra a maioria dos cursos que permitem que os estudantes 

adquiram competências profissionais no fim do primeiro ciclo (Fonseca & 

Encarnação, 2012, 2013), representando “os maiores contingentes de estudantes 

inscritos” (Fonseca & Encarnação, 2013, p. 97). 

3) O ensino da engenharia no politécnico é principalmente assegurado pelos institutos 

superiores de engenharia, dos quais se destacam, pela sua representatividade 

numérica, o Instituto Superior de Engenharia de Lisboa (adiante designado por ISEL) 

e o ISEP. O ISEP é a escola de engenharia politécnica portuguesa que tem 

atualmente o maior número de estudantes de primeiro ciclo (licenciatura), dos quais 

um terço frequenta as aulas em horário pós-laboral. 

4) Dos cursos de licenciatura do ISEP, há dois que se destacam pelo número de alunos 

inscritos (em horário diurno e pós-laboral) e por uma procura estável nos últimos 

anos. São eles a LEM e a licenciatura em engenharia informática (LEI). Destes, a 

escolha da população para estudo recaiu na LEM, por ter um currículo com uma 

organização convencional/tradicional no ensino da engenharia, que é a geralmente 

adotada por outros cursos que conferem uma formação equivalente. 

Nos subcapítulos II.2.1.1 e II.2.1.2 descrevem-se detalhadamente as etapas 

que justificam a escolha da população e que se representam esquematicamente na 
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Figura 3. Argumenta-se quanto à sua relevância para os objetivos do estudo, e 

apresentam-se os dados que a sustentam (informação adicional no Apêndice 2). 

 

Figura 3. Etapas da aplicação dos critérios da escolha da população 

II.2.1.1 Estudantes de licenciatura em engenharia do ensino politécnico 

No âmbito deste estudo, considerou-se relevante que a população fosse 

constituída por estudantes de engenharia, por ser uma área científica na qual a 

aprendizagem ao longo da vida não só é necessária, mas indispensável, sendo isso 

reconhecido por todas as partes envolvidas (Dutta et al., 2012). Teve-se também como 

argumento que uma população de estudantes de engenharia do ensino superior 

politécnico é a que melhor serve os objetivos deste estudo, por conferir competências 

profissionais no final do 1º ciclo (licenciatura), o que não acontece na generalidade do 

ensino superior universitário de engenharia, no qual uma grande parte dos cursos 

corresponde a mestrados integrados. Considera-se que estes estudantes têm de 

adquirir mais rapidamente algumas capacidades, nas quais se inclui a autonomia na 

aprendizagem, o que é relevante para este estudo. 

1 

2 
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A engenharia e a aprendizagem ao longo da vida 

A aprendizagem ao longo da vida tem sido reconhecida, na Área Europeia de 

Ensino Superior, como um elemento essencial dado o rápido ritmo de mudança da 

sociedade (Chen, Lord, & McGaughey, 2012; National Academies Press, 2004; van 

Hattum-Janssen, Williams, & Nunes de Oliveira, 2015). Isto é particularmente verdade 

em áreas como a engenharia, na qual novos campos estão constantemente a emergir 

(Deveci, 2014; Dutta et al., 2012) e a única forma de evitar a obsolescência é a 

atualização regular (de Grip & Smits, 2012; Graham Guest, 2006). É por isso que uma 

educação em engenharia bem-sucedida será aquela que promove a aprendizagem ao 

longo da vida (Rugarcia, Felder, Woods, & Stice, 2000). 

Chen et al. (2013, s/p.) argumentam que “muito – ou até a maioria – do que um 

diplomado em engenharia tem de saber vários anos depois de obter o seu grau não terá 

sido aprendido na escola”. Deveci (2014, p. 15) vai mais longe dizendo que algumas 

das capacidades aprendidas pelos estudantes de engenharia “provavelmente se 

tornarão obsoletas quando (estes) se diplomarem e começarem a exercer 

profissionalmente, e portanto a sua aptidão para a aprendizagem ao longo da vida torna-

se ainda mais crítica”. Inclusivamente, na opinião de Dutta et al. (2012, p. 14), as IES e 

os professores “devem incluir mensagens sobre a importância e necessidade da 

aprendizagem ao longo da vida em cada curso de graduação ou pós-graduação em 

engenharia”. 

Esta questão merece também a atenção de diferentes organismos 

internacionais de acreditação. A ABET26 tem nos resultados esperados de 

aprendizagem dos diplomados em engenharia “o reconhecimento da necessidade de, e 

a capacidade para se envolver na aprendizagem ao longo da vida” (Accreditation Board 

for Engineering and Technology, 2014, p. 3). A ENAEE27 (2015) incluiu nos resultados 

dos ciclos de estudos, uma nova área designada «aprendizagem ao longo da vida» e 

que contempla, para a formação do 1º ciclo, os diplomados demonstrarem “capacidade 

para reconhecer a necessidade de, e envolver-se na aprendizagem ao longo da vida de 

modo independente; capacidade para seguir os desenvolvimentos na ciência e 

tecnologia” (p. 8). 

                                                

26 A ABET (Accreditation Board for Engineering and Technology) é uma organização americana 
não governamental, sem fins lucrativos. Assume-se como líder mundial no cumprimento dos seus 
propósitos educacionais, de caridade e científicos, com foco na garantia da qualidade. Mais de 
3800 cursos de engenharia em 31 países têm a acreditação da ABET (Accreditation Board for 
Engineering and Technology, sem data). 
27 A ENAEE (European Network for Accreditation of Engineering Education) autoriza e certifica 
as agências nacionais para a atribuição do selo EUR-ACE®. A rede conta com 22 membros, 
entre agências e organizações profissionais. EUR-ACE® é um sistema de certificação europeu 
e internacional que disponibiliza padrões que permitem identificar cursos de engenharia de 
elevada qualidade, e que em Portugal é atribuído pela Ordem dos Engenheiros (OE). 
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A engenharia no ensino superior politécnico 

Atualmente, um dos aspetos, entre outros, que distingue a formação em 

engenharia do ensino superior politécnico e do ensino superior universitário é o número 

mínimo de ECTS (e de anos curriculares) que são necessários para que um diplomado 

possa exercer a profissão de engenheiro. No ensino superior universitário, o modelo 

mais usado é o do mestrado integrado, conhecido por «0+5» anos (cinco anos 

curriculares e 300 ECTS). Porque a formação está estruturada como um todo integrado 

de cinco anos, não são conferidas competências profissionais na conclusão do 1º ciclo 

(180 ECTS), motivo pelo qual, neste modelo, ao 1º ciclo corresponde uma licenciatura 

em Ciências de Engenharia, e não uma licenciatura em Engenharia. 

O ensino superior politécnico optou pelos «3+2» anos, que já tinha antes da 

adequação do Processo de Bolonha. A diferença fundamental é que, neste caso, ao 

concluir o 1º ciclo (180 ECTS), o diplomado é licenciado em Engenharia, podendo 

inscrever-se numa associação/ordem profissional. Ou seja, este ciclo de estudos “visa o 

exercício de uma atividade de carácter profissional, assegurando-se aos estudantes uma 

componente de aplicação dos conhecimentos e saberes adquiridos às atividades 

concretas do respetivo perfil profissional” (Decreto-Lei n.o74/2006, p. 2245). Assim, ao 

perfil profissional de licenciado em engenharia corresponde o título profissional de 

engenheiro técnico, sendo a Ordem dos Engenheiros Técnicos (OET) a associação 

pública representativa dos titulares deste grau académico (Decreto-Lei n.o 47/2011, de 27 

de junho), e que regulamenta a prática dos atos de engenharia dos seus membros (Ordem 

dos Engenheiros Técnicos, 2012). 

II.2.1.2 Estudantes da licenciatura em engenharia mecânica do P.Porto 

De entre o universo das instituições de ensino superior politécnico portuguesas, 

que ministram cursos de 1º ciclo de engenharia, e como já mencionado atrás, o 

P.PORTO é a que tem maior número de estudantes, o que, por motivo de 

representatividade numérica, melhor se adequa aos objetivos do estudo. 

Alguns dados e factos que suportam a escolha da escola de engenharia do 

P.Porto, reportados aos anos que estavam disponíveis quando se iniciou este estudo, e 

ao ano que já estava disponível aquando da sua conclusão, mostram que: 

− O ensino superior politécnico tinha inscritos em 2010/11, 37,3% (114.872) dos 

estudantes do ensino superior português (CCISP, 2010), tendo o P.PORTO o maior 

número de estudantes de 1º ciclo (14.456, 16,7% do total; CCISP, 2010). Em 2016/17, 

o ensino politécnico público tinha 31,9% dos estudantes portugueses do ensino 

superior (101.988), estando 14.070 inscritos em cursos de 1º ciclo do P.Porto. 
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− Dos estudantes inscritos em cursos politécnicos de engenharia (1º ciclo) em 2010/11, 

cerca de 70% frequentavam-nos no ISEL e no ISEP. Em 2010/11, o ISEL tinha 

inscritos 5.008 estudantes de 1º ciclo (Instituto Superior de Engenharia de Lisboa, 

2011, p. 8) e o ISEP tinha 5.270 estudantes (Instituto Superior de Engenharia do Porto, 

2011). Nos últimos anos, o número de estudantes de engenharia do 1º ciclo tem 

diminuído. Segundo a Direção Geral de Estatísticas da Educação e Ciência (DGEEC), 

o ISEP tinha 4497 estudantes de 1º ciclo em 2016/17 e o ISEL tinha 2886 estudantes 

(sem data). Frequentaram o ISEP, em 2016/17, 26% dos estudantes do 1º ciclo de 

engenharia do ensino politécnico. 

− As origens do ISEP remontam a 1852, quando foi criada a Escola Industrial do Porto. 

A designação «Institutos Superiores de Engenharia» surgiu em 1974, no Decreto-Lei 

nº 830/74, que os reconheceu como escolas de nível universitário, dotados de 

personalidade jurídica e de autonomia administrativa. Foi em 1988 que ocorreu a sua 

integração no subsistema do ensino superior politécnico (Alves, 2005). 

− De 2011/12 a 2013/14 (Instituto Superior de Engenharia do Porto, 2012, 2013, 2014c), o 

ISEP teve um número total de estudantes de 1º ciclo (distribuídos por 11 cursos de 

licenciatura) que variou entre 5.294 e 4.810 (𝑀 = 5.061; 𝐷𝑃 = 198,0), e cujas variáveis 

sociodemográficas se mantiveram estáveis (𝐷𝑃 < 1,2%). Estes estudantes eram 

praticamente todos portugueses (𝑀 = 98,0%; 𝐷𝑃 = 0,6%) e do sexo masculino (𝑀 = 85,9%; 

𝐷𝑃 = 0,2%), com idades maioritariamente entre 18 e 23 anos (𝑀 = 55,0%; 𝐷𝑃 = 0,8%), 

ainda que houvesse estudantes com 30 ou mais anos (𝑀 = 17,6%; 𝐷𝑃 = 1,1%). 

− No mesmo período, as variáveis escolares também se mantiveram estáveis 

(𝐷𝑃 < 2,3%). A distribuição média dos estudantes pelos três anos curriculares foi 

praticamente idêntica (𝑀1ºano = 37,2%; 𝐷𝑃1ºano = 1,4%; 𝑀2ºano = 31,4%; 𝐷𝑃2ºano = 0,2%; 

𝑀3ºano = 31,4%; 𝐷𝑃3ºano = 1,2%;). Cerca de um terço dos estudantes frequentaram o 

curso em horário pós-laboral (𝑀 = 27,6%; 𝐷𝑃 = 2,3%). 

− Nesses anos letivos, a classificação final manteve-se nos 12 valores (numa escala de 

0 a 20 valores), com o número de diplomados a variar entre 689 e 769 (𝑀 = 725; 

𝐷𝑃 = 33,1). O indicador «tempo médio para a conclusão do curso» também se 

apresentou regular, a variar entre 4,1 e 4,2 anos28 (Instituto Superior de Engenharia 

do Porto, 2012, 2013, 2014c). 

                                                

28 Posteriormente à recolha de dados, foi possível verificar que este valor foi de 4,5, 3,9 e 4,0 
nos anos letivos de 2014/15, 2015/16 e 2016/17, respetivamente (Instituto Superior de 
Engenharia do Porto, 2015, 2016, 2017, 2018). 
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Quanto aos cursos de licenciatura ministrados no ISEP, entre 2011/12 e 2013/14 

(Instituto Superior de Engenharia do Porto, 2012, 2013, 2014c), a observação da Figura 

4 permite verificar que há dois que se destacam pela sua dimensão e estabilidade da 

procura e que são a LEI e a LEM. 

 
Figura 4. Evolução dos estudantes inscritos no 1º ciclo do ISEP por curso 
Nota: apenas os cinco cursos com mais estudantes inscritos 

Ambas as licenciaturas têm a acreditação conferida pela A3ES (Agência de 

Avaliação e Acreditação do Ensino Superior), bem como o selo EUR-ACE. A LEI tem a 

particularidade de ter o seu currículo organizado segundo os princípios da Iniciativa 

CDIO™29 e de ser o único curso de engenharia em Portugal que está acreditado pela 

ABET. A LEM tem o seu currículo organizado de um modo mais tradicional (Instituto 

Superior de Engenharia do Porto, sem data) e, por isso, mais de acordo com aquilo que 

é encontrado na maioria dos cursos de engenharia portugueses desta área científica (o 

ISEP é a única instituição portuguesa a pertencer ao consórcio CDIO; CDIO Initiative, 

sem data). Por este motivo, a opção para este estudo recai nos estudantes da LEM. 

                                                

29 A Iniciativa CDIO™ nasce de um consórcio internacional fundado em 2000 por docentes de 

engenharia americanos e suecos e visa fornecer uma educação enquadrada num processo de 
Conceber-Desenhar-Implementar-Operar, recuperando o valor do ensino prático da engenharia. 
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A LEM é um curso de 1º ciclo com a duração normal30 de três anos aos quais 

correspondem 180 ECTS distribuídos por seis semestres31, e cuja área científica 

principal é a engenharia mecânica. Para além desta área, que representava 69,4% dos 

ECTS, à data da recolha dos dados deste estudo, o ciclo de estudos incluía Matemática 

(11,1%), Física (5,6%), Engenharia Informática (2,7%), Engenharia Eletrotécnica (5,6%) 

e Gestão (5,6%) (Instituto Politécnico do Porto, 2015). Para além da pertença a uma 

área científica, as unidades curriculares agrupam-se em ciências de base (33,9%), 

ciências de engenharia (56,7%) e especialidades (9,4%)32. Na Figura 5 apresenta-se o 

modo como as unidades de crédito se distribuem em função dos anos curriculares, das 

áreas científicas e temas. 

 
Figura 5. Distribuição das unidades de créditos do curso (ects) pelos anos curriculares, 
áreas científicas e temas. 

Como se constata relativamente aos temas (ver Figura 6), o 1º ano é o que tem 

maior quantidade de ciências de base (42%), e o 2º ano é o que tem menos (25%). 

Inversamente, o 2º ano tem 75% de ciências de engenharia e especialidades, seguido 

do 3º ano (65%) e do 1º ano (58%). Quanto às áreas científicas (ver Figura 7), a 

engenharia mecânica e gestão aumentam progressivamente no curso (26%, 33% e 

40%, no 1º ano, 2º ano e 3º ano, respetivamente), a matemática e física concentram-se 

no 1º ano (67%) e a engenharia informática e engenharia eletrotécnica no 2º ano (65%). 

                                                

30 Segundo o Decreto-Lei n.º 74/2006, «Duração normal de um ciclo de estudos» é “o número de 
anos, semestres e ou trimestres lectivos em que o ciclo de estudos deve ser realizado pelo 
estudante, quando a tempo inteiro e em regime presencial” (Ministério da Ciência Tecnologia e 
Ensino Superior, 2006b, p. 2245). 
31 Despacho n.º 4135/2008 de 15 de fevereiro de 2008, alterado pelo Despacho n.º 10900/2012, 
de 10 de agosto de 2012, e mais recentemente pelo Despacho n.º 10438/2015, de 21 de 
setembro de 2015. 
32 No âmbito do processo de atribuição do selo EUR-ACE®, e para verificação do requisito 5 
(estrutura curricular e programa pedagógico/planeamento e gestão do processo de 
aprendizagem) do funcionamento do curso/ensino e processo de aprendizagem, as unidades 
curriculares são classificadas em ciências de base, ciências de engenharia, especialidades, 
opções e complementares, de acordo com o tipo de tema que abordam (Ordem dos Engenheiros, 
2015). 

TOTAL

1º ano 2º ano 3º ano 1º ano 2º ano 3º ano 1º ano 2º ano 3º ano

Matemática 20 10 10

Física 10 10

Engenharia Mecânica 125 5 21 30 34 23 6 6

Engenharia Informática 5 5

Engenharia Eletrotécnica 10 5 5

Gestão 10 5 5

180 25 15 21 35 39 28 0 6 11

Ciência de base (ects) Ciências de Engenharia (ects) Especialidades (ects)

61 102 17

(ects)
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Figura 6. Distribuição das unidades de créditos do curso (ects) pelos anos curriculares 
e temas. 

 
Figura 7. Distribuição das unidades de créditos do curso (ects) pelos anos curriculares 
e áreas científicas. 

Cada ano curricular tem um total de 1680 horas de trabalho (Instituto 

Politécnico do Porto, 2015), das quais 660 são horas de contacto (39,3%) e 1020 são 

horas de trabalho autónomo (60,7%)33. Daqui conclui-se que uma unidade de crédito 

ECTS representa 28 horas de trabalho, e que a carga de trabalho semanal prevista é 

de 42 h/semana. 

                                                

33 Valores referentes ao 1º e 2º ano. No 3º ano, o tempo de contacto aumenta para 690 horas. 
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A carga de trabalho está distribuída, semestralmente (ver Figura 8), por 15 

semanas de aulas (22 h/semana de carga de trabalho presencial e 20 h/semana de 

carga de trabalho autónomo) e cinco semanas de avaliações (42 h/semana de carga de 

trabalho autónomo). Durante o período de aulas, o rácio entre a carga de trabalho 

autónomo e a carga de trabalho presencial, doravante designado por «tempo relativo», 

como sugerido por Garmendia et al. (2008), é 0,91. Isso significa que os estudantes 

devem dedicar ao estudo 0,91 h/semana por cada hora de aulas, para que a sua carga 

de trabalho fique uniformemente distribuída pelas 20 semanas de duração de um 

semestre. Em termos totais, para as 20 semanas de duração de um semestre, o rácio 

entre a carga de trabalho autónomo e a carga de trabalho presencial é 1,55. 

 
Figura 8. Distribuição semanal normal da carga de trabalho semestral da LEM 

O ciclo de estudos tem como objetivos gerais conferir aos diplomados 

competências para exercerem atividade profissional centrada no conhecimento das 

diferentes áreas de intervenção do Engenheiro Mecânico, sendo capazes de: 

- Aplicar conhecimentos adquiridos na conceptualização de sistemas produtivos e 

serviços e identificar os processos fundamentais, tradicionais e de tecnologia atual; 

- Identificar e analisar oportunidades de intervenção na perspetiva de inovação e 

desenvolvimento ou transferência de tecnologia; 

- Analisar, criticar e testar soluções encontradas ou propostas por outrem para os 

problemas detetados, avaliar, estimar e acompanhar a aquisição de equipamentos, 

bem como a sua instalação e operação; 

- Integrar equipas pluridisciplinares, evidenciando capacidades de análise crítica e 

execução; 

- Intervir sustentadamente, demonstrando compreensão das políticas sociais e 

ambientais e promovendo a melhoria contínua das condições de trabalho e de vida 

(Instituto Superior de Engenharia do Porto, 2014a). 

Carga de trabalho (h) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Semestre Curso

Presencial 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 330 1980

Autónomo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 42 42 42 42 42 510 3060

Total (h) 840 5040

Semanas

630 210

Período de aulas Época de exames

----------------------
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Relativamente à caracterização sociodemográfica, escolar e de desempenho 

académico dos estudantes da LEM nos anos letivos de 2011/2012 a 2013/2014 (Instituto 

Superior de Engenharia do Porto, 2012, 2013, 2014c): 

− A LEM tinha em média 1035 estudantes inscritos (𝐷𝑃 = 23,6), maioritariamente do 

sexo masculino (𝑀 = 89,8%; 𝐷𝑃 = 0,6%) e portugueses (𝑀 = 98,4%; 𝐷𝑃 = 0,6%). 

Cerca de metade dos estudantes (𝑀 = 54,3%; 𝐷𝑃 = 3,4%) tinha idades 

compreendidas entre os 18 e os 22 anos, havendo também estudantes com 30 ou 

mais anos (𝑀 = 19,2%; 𝐷𝑃 = 3,0%). 

− A distribuição dos estudantes da LEM pelos três anos curriculares era, em média, 

equilibrada, com 34,0% (𝐷𝑃 = 0,6%) no 1º ano, 33,9% no 2º ano (𝐷𝑃 = 1,9%) e 32,1% 

no 3º ano (𝐷𝑃 = 2,5%). Em média, 37,2% (𝐷𝑃 = 3,2%) frequentavam o horário pós-

laboral. O número médio de diplomados foi 145 (𝐷𝑃 = 19,9), com a classificação final 

média de 12 valores (𝐷𝑃 = 0) e tempo médio para conclusão do curso de 4,2 anos 

(3,7 anos considerando os estudantes que frequentaram o curso em regime integral; 

𝐷𝑃 = 0,0; 𝐷𝑃 = 0,1, respetivamente). 

Comparativamente com os valores médios da instituição, a LEM apresentava 

desvios nunca superiores a 3%, nas variáveis sociodemográficas, escolares e de 

desempenho académico, destacando-se apenas pela maior quantidade de estudantes 

em horário pós-laboral, o que favorece os objetivos deste estudo. 

Em suma, esta instituição do ensino superior politécnico, bem como este curso 

de engenharia com o modelo curricular atrás caracterizado, pela sua representatividade, 

estabilidade e relevância são apropriados para dele se constituir a população de 

estudantes desta investigação. 

II.2.2 Amostras 

Para a constituição das amostras foi utilizada a amostragem criterial, de modo 

a garantir que a diversidade das variáveis em estudo está representada. Neste método 

de amostragem, o investigador seleciona segmentos da população para o seu estudo 

segundo um critério pré-definido, sendo um tipo de amostragem não-aleatória 

(Coutinho, 2011). 

Utilizaram-se duas amostras, adiante designadas por amostra piloto e amostra 

do estudo, e cuja apresentação se faz no subcapítulo II.2.2.1 e no subcapítulo II.2.2.2. 

A amostra piloto tem como propósito um primeiro teste da validade e fiabilidade do 

instrumento que mede a autodireção na aprendizagem, e que é posteriormente aplicado 

à amostra do estudo. 
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II.2.2.1 Amostra piloto 

A amostra piloto é constituída por 289 participantes, estudantes do 1º ciclo de 

engenharia no ISEP, em 2012/13. Assegurou-se que a amostra abrangia a diversidade 

existente na população, das variáveis ano curricular, horário de frequência e faixa etária, 

garantindo assim o argumento da semelhança entre os perfis gerais da amostra piloto 

e da população do estudo. Os participantes abrangem todos os anos curriculares e 

horários de frequência dos cursos e três faixas etárias diferentes, de acordo com a 

explicação que se apresenta de seguida para cada uma destas variáveis. Por se tratar 

de uma amostra piloto, os participantes foram escolhidos de modo a não fazerem parte 

da amostra em estudo, tratando-se, pois, de amostras independentes. Por esse motivo, 

os dados foram recolhidos em diferentes cursos de 1º ciclo, mas não no curso que tem 

os participantes que integram a amostra do estudo. Assim, foram escolhidos quatro 

cursos de licenciatura de departamentos diferentes e a escolha combinou o critério da 

diversidade e representatividade, mas também da disponibilidade e acessibilidade dos 

participantes, pois trata-se de uma amostra de conveniência. 

A distribuição dos participantes da amostra piloto pelos cursos e pelos anos 

curriculares foi a que consta da Tabela 3 e da Tabela 4, respetivamente. 

Tabela 3. Distribuição por curso (amostra piloto) 

CURSO Nº PARTICIPANTES FREQUÊNCIA 

Engenharia Mecânica Automóvel 76 26,3% 

Engenharia Química 37 12,8% 

Engenharia de Sistemas 8 2,8% 

Engenharia Eletrotécnica - Sistemas de Energia 168 58,1% 

TOTAL 289 100,0% 

Tabela 4. Distribuição por ano curricular (amostra piloto) 

CURSO 
ANO CURRICULAR  

1º ano 2º ano 3º ano Em falta 

Engenharia Mecânica Automóvel 34 24 18 0 

Engenharia Química 8 29 0 0 

Engenharia de Sistemas 0 0 8 0 

Engenharia Eletrotécnica - Sistemas de Energia 87 47 33 1 

TOTAL 129 100 59 1 

FREQUÊNCIA 44,6% 34,6% 20,4% 0,4% 

A maioria dos cursos de 1º ciclo funciona em dois horários de frequência 

distintos: diurno e pós-laboral. Assim, a amostra piloto incluiu estudantes de ambos os 

horários, como mostrado na Tabela 5. 
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Tabela 5. Distribuição por horário (amostra piloto) 

CURSO 
HORÁRIO 

diurno pós-laboral 

Engenharia Mecânica Automóvel 76 0 

Engenharia Química 37 0 

Engenharia de Sistemas 8 0 

Engenharia Eletrotécnica - Sistemas de Energia 79 89 

TOTAL 200 89 

FREQUÊNCIA 69,2% 30,8% 

Quanto às variáveis sociodemográficas idade e género, assegurou-se que a 

amostra piloto era maioritariamente masculina (91%) e com participantes das seguintes 

faixas etárias: idade < 23 anos; 23  anos  idade  29 anos; idade ≥ 30 anos (ver Tabela 6). 

Tabela 6. Distribuição por faixa etária (amostra piloto) 

CURSO 
IDADE (anos) 

< 23 23 a 29  >= 30 

Engenharia Mecânica Automóvel 63 11 2 

Engenharia Química 35 2 0 

Engenharia de Sistemas 8 0 0 

Engenharia Eletrotécnica - Sistemas de Energia 110 34 24 

TOTAL 216 47 26 

FREQUÊNCIA 74,7% 16,3% 9,0% 

II.2.2.2 Amostra do estudo 

A amostra do estudo tem 425 participantes. Trata-se de uma amostra de 

conveniência constituída por estudantes da LEM (1º ciclo) de 2013/14. Foram recolhidos 

dados em todos os anos curriculares (1º ano, 2º ano e 3º ano) e horários de frequência 

das aulas (diurno e pós-laboral). Em cada ano curricular foram selecionadas as 

unidades curriculares com elevada assiduidade (devido à tipologia de aula) e nas quais 

a interrupção provocada pela recolha de dados fosse o menos prejudicial possível ao 

normal funcionamento das atividades letivas. Foram reunidos dados de todas as turmas 

dessas unidades curriculares, sempre com o acordo dos professores. Nas unidades 

curriculares e turmas selecionadas, existia um total de 809 estudantes inscritos. A 

diferença entre os 1003 estudantes que constituem a população e os 809 estudantes 

selecionados é explicada pela existência de estudantes que não frequentam 

regularmente o curso, devido a planos de equivalência que lhes são aplicados, 

principalmente resultantes de mecanismos de acesso como a mudança de par 

instituição/curso e o reingresso, numa fase já avançada de concretização dos seus 

planos de estudos. Propositadamente, não foram tomadas medidas para incluir estes 

estudantes na amostra, por representarem percursos académicos muito distintos e 

atípicos. 
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Como os dados foram recolhidos presencialmente, a diferença entre os 809 

participantes selecionados e os 425 participantes da amostra é apenas explicada pela 

assiduidade dos estudantes. Os estudantes inscrevem-se no número máximo de 

créditos permitidos, independentemente de terem intenção ou não de frequentar todas 

as unidades curriculares, pois o facto de não se inscreverem a certas unidades 

curriculares não se faz refletir no valor da propina34. Por outro lado, a recolha de dados 

também coincidiu, em alguns casos, com semanas nas quais havia avaliação a 

determinadas unidades curriculares, o que se fez sentir negativamente na assiduidade 

das restantes. 

Relativamente às variáveis sociodemográficas (ver Tabela 7), é possível 

observar que a amostra do estudo respeita as proporções existentes na população, 

nomeadamente quanto à quase exclusividade de estudantes de nacionalidade 

portuguesa (99%), à larga maioria de estudantes do sexo masculino (90%) e à 

distribuição pelos três grupos etários, com prevalência das idades compreendidas entre 

os 18 e os 23 anos (58%), mas com os estudantes com mais de 30 anos também 

representados (16%). 

Tabela 7. Distribuição sociodemográfica (amostra do estudo) 

VARIÁVEL Nº PARTICIPANTES FREQUÊNCIA 

Nacionalidade Portuguesa 422 99,30% 

 Outra 1 0,25% 

 Em falta 2 0,45% 

 Total 425 100,00% 

Género Masculino 384 90,35% 

 Feminino 39 9,20% 

 Em falta 2 0,45% 

 Total 425 100,00% 

Idade < 23 anos 248 58,35% 

 23 a 29 anos 103 24,30% 

 >= 30 anos 67 15,70% 

 Em falta 7 1,65% 

 Total 425 100,00% 

                                                

34 Apenas são praticados dois valores de propina, o do tempo integral e o do tempo parcial, não 
havendo valores intermédios em função do número de créditos ECTS em que os estudantes se 
inscrevem. 
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Quanto às variáveis escolares (ver Tabela 8), verifica-se a distribuição 

equitativa (com desvios não superiores a 5%) dos participantes pelos anos curriculares, 

tal como acontecia na população. O número de participantes da amostra do estudo a 

frequentar o curso em horário pós-laboral é inferior ao da população, em cerca de 10%. 

Tal deve-se ao facto de muitos estudantes que frequentam o curso neste horário terem 

estatuto de trabalhador-estudante, o que os dispensa da frequência aulas (Instituto 

Politécnico do Porto, 2018), afetando por isso o número de questionários recolhidos. 

Tabela 8. Distribuição escolar (amostra do estudo) 

VARIÁVEL Nº PARTICIPANTES FREQUÊNCIA 

Ano curricular 1º ano 149 35,10% 

 2º ano 127 29,90% 

 3º ano 145 34,10% 

 Em falta 4 0,90% 

 Total 425 100,00% 

Horário de frequência Diurno 320 75,30% 

 Pós-laboral 99 23,30% 

 Em falta 6 1,40% 

 Total 425 100,00% 

Porque este estudo usa uma metodologia mista com um plano de investigação 

explicativo sequencial, que inclui uma variante «seleção de participantes», foi da 

amostra do estudo, tal como sugerido por Creswell (2013), que se selecionou um 

conjunto de participantes para a segunda fase da investigação, que incluiu a realização 

de entrevistas semiestruturadas. 

Para o estabelecimento dos critérios de seleção dos participantes a entrevistar, 

considerou-se que este estudo pretende identificar conceções que os estudantes têm 

sobre o que é ser um aprendente autónomo, identificar áreas e níveis de importância 

que os estudantes atribuem à autonomia na aprendizagem e esclarecer os modos como, 

na opinião dos estudantes, as unidades curriculares promovem a autonomia na 

aprendizagem. Deste modo, o principal critério de seleção foi o grau de autodireção na 

aprendizagem. Foram critérios de exclusão não estar a frequentar regularmente o curso 

(por exemplo, estar inscrito a apenas uma unidade curricular) ou ter beneficiado de 

equivalências a unidades curriculares (por exemplo, por ter frequentado parte das 

unidades curriculares noutro curso de ensino superior). 

Quanto ao número de participantes a selecionar, adotou-se a amostragem 

intencional de variação máxima (Flick, 2009) considerando, numa primeira abordagem, 

a variação do grau de autodireção na aprendizagem, mas garantindo a diversidade do 
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desempenho académico (baixo, médio e elevado). Foram assim selecionados 

aleatoriamente cinco participantes com um baixo grau de autonomia e desempenho 

académico baixo, médio e elevado (comparativamente à média das classificações finais 

de curso) e cinco participantes com um elevado grau de autonomia e desempenho 

académico médio e elevado (idem). A aplicação da totalidade dos critérios excluiu os 

(dois) participantes com elevada autonomia e baixo desempenho académico, pelo que 

não foi possível incluir este subgrupo nos entrevistados. 

A seleção aleatória garantiu a inclusão dos três anos curriculares (1º ano, 

2º ano e 3º ano), mas não dos horários de frequência das aulas, nem do género. Por 

esse motivo, selecionaram-se aleatoriamente mais dois participantes, um do subgrupo 

a frequentar o curso em horário pós-laboral, e outro do subgrupo do sexo feminino, 

independentemente do seu grau de autonomia. Dos 12 participantes selecionados e 

que, portanto, foram contactados para a entrevista, foi possível falar com todos, exceto 

dois. Os 10 participantes contactados aceitaram todos ser entrevistados. 

Para facilitar a identificação dos entrevistados foi-lhes atribuído um código (ver 

Tabela 10) que usa o número de ordem atribuído a cada participante que preencheu a 

escala PRO-SLS, a indicação do grau de autonomia e do desempenho académico (A, para 

autonomia; D para desempenho académico; b, m, a, para alto, médio e baixo, 

respetivamente). Na Tabela 9 e na Tabela 10 são caracterizados os entrevistados, 

quanto às variáveis sociodemográficas, escolares, de desempenho académico, e 

quanto ao grau de autonomia. 

Tabela 9. Caracterização sociodemográfica e escolar dos entrevistados 

N.º GÉNERO NACIONALIDADE IDADE ANO HORÁRIO 

E295 Masculino Portuguesa 20 1º Diurno 

E176 Masculino Portuguesa 19 2º Diurno 

E242 Masculino Portuguesa 19 1º Diurno 

E168 Masculino Portuguesa 20 2º Diurno 

E380 Masculino Portuguesa 21 3º Diurno 

E335 Masculino Portuguesa 22 3º Diurno 

E142 Masculino Portuguesa 22 2º Diurno 

E304 Masculino Portuguesa 19 1º Diurno 

E279 Feminino Portuguesa 19 1º Diurno 

E097 Masculino Portuguesa 46 2º Pós-laboral 
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Tabela 10. Codificação dos entrevistados 

CÓDIGO 
CLASSIFICAÇÃO 

INTERMÉDIA DE CURSOa GRAU DE AUTONOMIA 

E295-AbDm 12,03 42% 

E176-AbDb 10,73 45% 

E242-AbDm 11,62 50% 

E168-AbDa 14,10 52% 

E380-AaDa 13,86 88% 

E335-AaDm 12,59 83% 

E142-AaDa 14,75 83% 

E304-AaDm 11,55 87% 

E279-AmDb 11,07 68% 

E097-AmDm 12,36 65% 

a Adotou-se a designação «classificação intermédia» de curso, por analogia com a classificação 
final de curso (Ministério da Ciência Tecnologia e Ensino Superior, 2006b). Sendo a classificação 
final de curso, a média aritmética ponderada das classificações obtidas nas unidades curriculares 
que integram o plano de estudos do curso de licenciatura (ibidem), a «classificação intermédia» 
de curso é a média aritmética ponderada das classificações obtidas nas unidades curriculares 
realizadas com sucesso, em cada instante. Esta classificação está acessível a todos os 
estudantes no portal da IES, sendo atualizada sempre que há alteração nas classificações das 
unidades curriculares. 

 
 
Em suma, neste capítulo… 

 

 

  

➢ Apresentaram-se os critérios que procuraram assegurar a representatividade e 

relevância da população constituída por 1003 estudantes do 1º ciclo de 

engenharia mecânica do ISEP e fez-se a sua caracterização; 

➢ Justificou-se a escolha e pertinência da amostra piloto de 289 estudantes do 

1º ciclo de engenharia do ISEP, e da amostra do estudo de 425 estudantes do 

1º ciclo de engenharia mecânica do ISEP, e fez-se a sua caracterização; 

➢ Expuseram-se os critérios da seleção dos participantes entrevistados, isto é, 

dos 10 estudantes da amostra do estudo, e fez-se a sua caracterização. 
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CAPÍTULO II.3 Procedimentos de recolha, validação e análise 

Neste capítulo… 

 

São apresentados os princípios éticos que nortearam esta investigação nas 

suas diferentes fases (subcapítulo II.3.1) e descritos os procedimentos de recolha de 

dados, de acordo o plano de investigação explicativo sequencial (subcapítulo II.3.2). 

Apresentam-se os instrumentos utilizados (subcapítulo II.3.3), nomeadamente, 

documentos oficiais e institucionais, inquéritos por questionário, e entrevistas 

semiestruturadas. Os documentos e os inquéritos por questionário permitiram obter 

dados quantitativos (primeira fase da investigação) e as entrevistas semiestruturadas 

dados qualitativos (segunda fase da investigação). Neste capítulo, descrevem-se ainda 

os procedimentos de tratamento, de validação e de análise dos dados quantitativos, que 

incluíram a validação através da análise fatorial exploratória e confirmatória 

(subcapítulo II.3.4), medidas de estatística descritiva, correlações, regressões lineares 

e análises de variância (subcapítulo II.3.5). Os dados qualitativos, obtidos por meio de 

entrevistas, foram tratados por análise de conteúdo (subcapítulo II.3.5). Também aqui 

se assegurou a fiabilidade dos dados e que as questões éticas estavam devidamente 

salvaguardadas. 

II.3.1 Questões de ética 

A abordagem adotada nesta investigação, quanto às questões de ética, teve 

em conta os princípios e exigências que é preciso considerar e também os momentos 

em que isso deve acontecer, de acordo com as recomendações da «Carta Europeia do 

Investigador» (Comissão Europeia, 2005) e da «Carta ética» (Sociedade Portuguesa de 

Ciências da Educação, 2014). 

Considerou-se, como Lima (2006, p. 139), que as questões de ética se colocam 

“em todas as fases de uma investigação, desde a escolha do tema e a definição das 

questões de pesquisa, passando pela seleção dos participantes, até ao modo de acesso 

ao terreno, à forma de recolha de dados, aos procedimentos de análise adotados, à 

redação do texto e à própria publicação dos resultados”. 

Assim, e seguindo também as recomendações de Creswell (2013), definiu-se 

um conjunto de procedimentos de modo a acautelar a observância dos princípios de 

ética em todas as fases da investigação, que se passam a descrever. 

➢ Descrevem-se os procedimentos e instrumentos de recolha de dados, e os 

procedimentos de tratamento, validação e análise desses dados; 

➢ Ponderam-se as suas implicações éticas; 
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No início do estudo, foi identificado um problema de investigação que fosse 

pertinente para todas as partes interessadas, e verificou-se que a informação a recolher 

era relevante e a estritamente necessária para dar resposta aos objetivos. Esta 

verificação foi feita pela investigadora e também pelas orientadoras deste trabalho. Foi 

feita a seleção da população a incluir no estudo e obteve-se a autorização do Presidente 

da IES na qual foi feita a recolha de dados (ver Apêndice 3). A possibilidade de manter 

o anonimato da Instituição foi ponderada e rejeitada, quer pela ligação da investigadora 

à referida Instituição, quer pelos próprios dados, que permitiriam a sua identificação 

inequívoca. Também se considerou que a ligação da IES a estudos relacionados com o 

processo de ensino-aprendizagem, autorizando-os e apoiando a sua realização, é uma 

prática potencialmente conducente à melhoria do serviço prestado, alinhada com a sua 

política de qualidade. Não obstante o interesse institucional neste estudo, em nenhum 

momento este se sobrepôs à garantia do anonimato individual de todos os participantes 

e ao carácter totalmente voluntário da sua participação. Deste modo, acautelou-se, 

como sugerido por Bogdan e Biklen (1982/1994), a adesão voluntária e informada dos 

participantes no estudo, e a sua não exposição a riscos superiores a eventuais ganhos. 

Assegurou-se o respeito pelos direitos enunciados por Tuckman (1994) quanto à 

privacidade ou à não participação, ao anonimato, à confidencialidade e ao sentido de 

responsabilidade do investigador. Quanto ao potencial conflito de interesses que 

poderia advir da ligação da investigadora à IES em causa, ele foi acautelado em todas 

as fases da investigação pelos procedimentos aqui descritos e pela consciência dessa 

possibilidade. 

Durante a elaboração dos instrumentos, asseverou-se a não inclusão de 

perguntas que permitissem identificar os participantes e que estes apenas fossem 

questionados sobre informação relevante para esta investigação. Incluiu-se nos 

questionários informação sobre a natureza do estudo, o caráter voluntário, anónimo e 

confidencial da participação, e que esta seria interpretada como consentimento 

informado. Por motivos de sustentabilidade, procurou-se reduzir os questionários ao 

menor tamanho possível sem comprometer a sua legibilidade, pois estes seriam 

distribuídos em suporte de papel. 

Durante a recolha dos dados quantitativos, obteve-se a permissão de todos os 

envolvidos. Os dados foram recolhidos pela investigadora em sala de aula, com a 

autorização prévia do professor e de modo a causar a menor perturbação possível (por 

exemplo, em aulas teórico-práticas ou práticas). A investigadora identificou-se e 

explicou ser docente na instituição a frequentar um programa doutoral em Ciências da 

Educação cuja tese versava a aprendizagem dos estudantes de engenharia. Foram 
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propositadamente omitidas referências à autonomia/autodireção na aprendizagem, de 

modo a não influenciar as respostas dos participantes relativamente a esta temática35. 

Apesar de estar escrito nos questionários, foi assegurado pessoalmente a todos os 

participantes o carácter voluntário, confidencial e anónimo da sua participação. Foi 

indicado também que, caso não pretendessem participar no estudo, bastaria que 

entregassem os questionários em branco. A sua participação seria interpretada como 

consentimento informado, mas poderiam cessá-la a qualquer momento. Foi indicado 

qual o tempo médio previsto para a resposta ao questionário e foi pedido o auxílio aos 

estudantes para a recolha dos questionários, de modo a estes serem entregues em 

conjunto à investigadora salvaguardando qualquer identificação acidental provocada por 

uma entrega individual. Foi também relembrado aos estudantes que, caso não 

soubessem exatamente qual a sua classificação intermédia de curso, a podiam obter 

online no portal da instituição, e foi-lhes pedido que, em caso de dúvida, o fizessem. 

A investigadora explicou também aos participantes que haveria necessidade 

de recolher informação adicional sobre a sua experiência no curso e o modo como 

aprendiam, e que voltariam a ser contactados posteriormente. Contudo, a sua 

participação inicial não era vinculativa, podendo cessá-la a qualquer momento. Durante 

esta fase da recolha dos dados, foi pedido aos participantes que criassem um código de 

quatro dígitos a partir da sua data de aniversário e da data de aniversário da sua mãe, 

código este que foi inscrito pelos participantes em todos os questionários preenchidos. 

Foi explicado aos participantes que esse código permitiria associar toda a informação 

recolhida, mantendo o anonimato. Aos estudantes que disseram não saber a data de 

aniversário da mãe foi indicado que usassem «00» em substituição do mês, do dia ou 

de ambos, consoante o que fosse necessário.  

Depois da recolha dos resultados quantitativos, estes foram transcritos para 

uma base de dados em formato eletrónico. Os originais foram mantidos na posse da 

investigadora e serão destruídos após a conclusão desta investigação. 

Durante a elaboração do guião para as entrevistas, houve o cuidado de não 

incluir perguntas demasiado pessoais, nem que pudessem levar à identificação dos 

participantes. Também foram evitadas perguntas cuja resposta pudesse prejudicar ou 

denegrir os estudantes. Foi respeitado o princípio da não intrusão quer nas temáticas 

abordadas nas perguntas, quer no tempo que seria necessário para lhes responder. 

                                                

35 De acordo com a indicação dada pelos autores (Stockdale & Brockett, 2011) de um dos 
instrumentos (PRO-SDLS), que foi propositadamente designado de “Escala de Experiências de 
Aprendizagem” de modo a omitir a temática em estudo, evitando a parcialidade dos participantes. 
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Para a recolha dos dados qualitativos, e depois de selecionados os 

participantes a entrevistar, a investigadora dirigiu-se às salas de aula onde era provável 

que estes estudantes estivessem (aulas práticas do 2º ano e do 3º ano da LEM e aulas 

práticas do 1º ano do mestrado em engenharia mecânica, que muitos estudantes 

frequentam depois de concluir o 1º ciclo). Relembrou aos estudantes presentes nas 

aulas que era provável que eles tivessem participado na recolha de dados que tinha 

sido feita no semestre/ano anterior e que nessa ocasião lhes tinha sido pedida a criação 

de um determinado código. Explicou que tinha agora necessidade de recolher alguns 

dados adicionais pelo que necessitava que os estudantes com determinados códigos a 

contactassem, e que o podiam fazer em determinado gabinete a seguir à aula, ou por 

correio eletrónico. Alguns estudantes identificaram-se prontamente, enquanto outros o 

fizeram posteriormente, aparecendo no gabinete indicado. Foi possível contactar 83% 

dos participantes selecionados. Nesta fase, a investigadora pediu a estes participantes 

que se identificassem e informou-os que, a partir do momento em que o fizessem, a 

informação fornecida anteriormente deixaria de ser anónima para ela. Nenhum destes 

participantes levantou objeções a que a sua identidade fosse do conhecimento da 

investigadora, que lhes garantiu que não a divulgaria. Foi-lhes omitido o critério de 

seleção adicional da pertença a um subgrupo com determinado grau de autodireção na 

aprendizagem e desempenho académico, para não enviesar as suas respostas. 

Durante a recolha dos dados qualitativos, a investigadora relembrou aos 

participantes o propósito do estudo, e o caráter voluntário da sua participação. Foi-lhes 

assegurada que a sua identidade seria mantida confidencial, e que não seriam 

divulgados dados que permitissem a sua identificação. Foi pedida autorização para 

proceder à gravação da entrevista (apenas áudio), e reforçado o facto de esta poder ser 

interrompida a qualquer momento a pedido do entrevistado. Uma vez que as entrevistas 

decorreram na Instituição, foi sempre perguntado aos entrevistados se estes preferiam 

ir para outro local. Nenhum dos entrevistados colocou qualquer objeção às condições 

nas quais decorreu a entrevista, e nunca foi necessário proceder à sua interrupção. Foi 

explicado aos entrevistados que as entrevistas seriam transcritas e que havia a 

possibilidade desta transcrição lhes ser devolvida para validação, caso o pretendessem. 

Nenhum dos entrevistados manifestou interesse nesta possibilidade. Foi-lhes ainda 

pedida autorização para usar excertos desta transcrição nas publicações de divulgação 

deste estudo. Todos os participantes autorizaram a reprodução dos referidos excertos. 

Depois da recolha dos dados qualitativos, procedeu-se à transcrição das 

entrevistas eliminando todas as referências a terceiros (neste caso, docentes da 

Instituição) e a unidades curriculares, sempre que estas permitissem a outros 
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estudantes e docentes identificar o docente em causa. Não obstante ter havido o 

cuidado por parte dos entrevistados em não identificarem docentes pelo nome, foi 

considerado pela investigadora que a familiaridade com o contexto poderia permitir a 

outros docentes e estudantes a sua identificação, tendo optado pela remoção de toda a 

informação com o potencial de o permitir. As gravações serão destruídas depois da 

conclusão no estudo. 

Na apresentação e discussão dos resultados, evitou-se fazer inferências 

excessivas mantendo a exatidão relativamente aos dados recolhidos. 

Concluída esta investigação, os resultados serão divulgados a toda a 

comunidade ISEP/P.PORTO pelos canais internos de disseminação de informação, 

estando acessível a todos os que nela colaboraram através do repositório aberto da 

instituição. 

II.3.2 Procedimentos de recolha de dados 

A recolha de dados foi feita em três fases: a fase preliminar, a primeira fase e 

a segunda fase. Na fase preliminar procedeu-se à recolha de dados quantitativos em 

duas etapas: análise de documentos que forneceram informação para a seleção da 

população e recolha de dados através de questionário tendo em vista a sua validação. 

Na primeira fase procedeu-se também à recolha de dados quantitativos através do 

questionário anteriormente validado. Na segunda fase, as entrevistas semiestruturadas 

foram o meio usado para recolha dos dados qualitativos. 

Em cada uma destas fases foram definidos diferentes procedimentos 

distribuídos por quatro etapas, que se apresentam esquematicamente no diagrama da 

Figura 9. 
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Figura 9. Fases e etapas de recolha de dados 

A 1ª etapa da recolha de dados (fase preliminar) teve início em 2011/12 com 

a consulta de documentos com dados estatísticos sobre o ensino superior politécnico e 

os institutos superiores de engenharia (relatórios institucionais públicos), para a tomada 

de decisões relativa à escolha da população. A consulta dos relatórios de atividades do 

ISEP permitiu a identificação dos estudantes da LEM como a população do estudo e a 

sua caracterização sociodemográfica e escolar. Para este efeito foram consultados os 

relatórios de atividades de 2010, 2011, 2012 e 2013 do ISEP. 

A 2ª etapa da recolha de dados (fase preliminar) iniciou-se em 2012/13, com 

a pré-testagem dos questionários com um grupo de 12 estudantes do 1º ciclo do ISEP. 

Foi-lhes pedido não só que respondessem a esses questionários, mas também que 

fizessem os comentários e as observações que considerassem pertinentes. Esta pré-

testagem permitiu avançar para a versão final. 

Com a versão final dos questionários recolheram-se dados junto dos 

participantes da amostra piloto em novembro de 2012 para proceder à validação de um 

dos questionários. A data escolhida (novembro de 2012) teve em consideração que o 

arranque do ano letivo acontece durante um período longo, provocado por ingressos 

nas várias fases do concurso nacional de acesso e processos de reingressos e 

mudanças de par instituição/curso que estão sujeitos a apreciação. Considerou-se que 

em novembro (de 2012) já haveria a estabilização necessária das atividades letivas. 
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A 3ª etapa da recolha de dados (1ª fase) decorreu no ano letivo 2013/14, entre 

março e junho de 2014. A opção pela recolha no 2º semestre foi intencional, para que 

os estudantes do 1º ano estivessem já totalmente integrados nas suas atividades letivas. 

O procedimento de contacto com os estudantes foi o que tinha sido previamente 

adotado e cuja descrição se fez na 2ª etapa. 

Os dados sociodemográficos, académicos, da carga de trabalho e da 

autonomia na aprendizagem foram recolhidos presencialmente, durante as aulas, entre 

março e abril de 2014. Relativamente à carga de trabalho, procurou-se recolher os 

dados estritamente necessários, não impondo aos participantes registos extensos e 

morosos das suas atividades diárias. O procedimento adotado combinou e adaptou 

outros usados na investigação sobre este tema (Guillaume & Khachikian, 2011; Kember 

& Leung, 1998; Kember et al., 1996; Wilkinson et al., 2005), tendo-se selecionado uma 

semana típica de aulas, sem avaliação, pois Garmendia et al. (2008) reportaram que a 

distribuição da carga de trabalhos dos estudantes durante o ano estava muito 

relacionada com o método de avaliação de cada unidade curricular, e Zuriff (2003) 

registou a ocorrência de picos de carga de trabalho, também devido à avaliação. 

A 4ª e última etapa da recolha de dados (2ª fase) decorreu no ano letivo 

2014/15, entre novembro de 2014 e maio de 2015, e consistiu na realização de 

entrevistas semiestruturadas a alguns dos participantes da amostra do estudo. A 

seleção destes participantes baseou-se em dados recolhidos na 3ª etapa, como se 

explica no subcapítulo dedicado às entrevistas (subcapítulo III.2.1). 

II.3.3 Instrumentos de recolha de dados 

Nesta investigação consultaram-se documentos institucionais para justificar a 

pertinência e relevância da população e da amostra do estudo (vide subcapítulo II.2.1 e 

II.2.2). Recorreu-se a questionários (ver Apêndice 3) que permitiram a caracterização 

sociodemográfica e escolar dos respondentes (questionário QSE) e caracterizar e 

procurar relações entre a autonomia do aprendente (questionário «Personal 

Responsability Orientation to Self-Direction in Learning», PRO-SDL), a carga de trabalho 

(questionário QCT) e o desempenho académico (questionário QSE). 
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II.3.3.1 Documentos 

A análise documental incide sobre documentos relativos a um local ou a uma 

situação e corresponde a uma observação de artefactos escritos (Lessard-Hébert, 

Goyette, & Boutin, 1994). Neste estudo, a utilização de documentos foi feita em conjunto 

com outros tipos de dados e cumpriu múltiplos propósitos, na linha do que é proposto 

por Pole e Lampard (2002, p. 152): “fornecer informação sobre determinado tópico; 

proporcionar informação contextual (sobre uma organização); contribuir para aspetos 

práticos da investigação (uma lista de alunos inscritos para ajudar a selecionar 

respondentes para um inquérito)”. 

Os documentos analisados, como referido anteriormente, foram: 

− Documentos com dados estatísticos sobre o ensino superior politécnico e os institutos 

superiores de engenharia (relatórios institucionais disponíveis publicamente), usados 

para a escolha e justificação da relevância da população; 

− Documentos com informação do ISEP (relatórios anuais de atividades), usados para a 

escolha e justificação da relevância da população e sua caracterização. 

II.3.3.2 Questionários 

Questionário sociodemográfico e escolar 

Para recolher dados sociodemográficos, do percurso escolar e desempenho 

académico dos estudantes que fizeram parte do estudo elaborou-se o questionário 

sociodemográfico e escolar (QSE), constituído por itens de resposta fechada, com as 

seguintes dimensões: 

1) Sociodemográfica: idade, nacionalidade e sexo; 

2) Situação escolar: curso no qual está inscrito, ano curricular e horário de frequência 

das aulas; 

3) Desempenho académico: dados sobre a média de curso (média aritmética 

ponderada das classificações obtidas nas unidades curriculares realizadas com 

sucesso, acessível a todos os estudantes no portal da IES). 

Questionário da carga de trabalho 

Para a recolha de dados sobre o tempo despendido em atividades letivas, de 

estudo e de avaliação, cada um dos participantes teve de indicar, no questionário da 

carga de trabalho (QCT, elaborado pela investigadora), o número de horas semanais 

dedicadas às atividades de ensino e de aprendizagem, reportando-se à semana anterior 

à da recolha de dados. Essas atividades incluem: aulas; avaliação; estudar para 

avaliação; fazer trabalho para avaliação; estudar/fazer exercícios antes ou depois das 
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aulas; esclarecimento de dúvidas fora das aulas; outra. Os participantes foram ainda 

questionados sobre o tipo de atividades que decorreram durante a referida semana 

(aulas, avaliação presencial, avaliação online) e também sobre o número de horas de 

contacto do seu horário escolar. A intenção era que a recolha de dados não incidisse 

sobre uma semana com avaliações, pelo que a inclusão desta opção permitiu verificar 

que efetivamente assim era, para a maioria dos estudantes. 

Questionário da autonomia na aprendizagem 

Para recolher dados sobre a autodireção na aprendizagem (usada como 

indicador da autonomia na aprendizagem) usou-se o instrumento PRO-SDSL. Optou-se 

por um questionário já existente, pois, como menciona Punch (1998, p. 97) “não só é 

necessário trabalho, tempo e recursos para se obter uma boa medição, como também 

quanto mais um instrumento é usado em investigação mais aprendemos sobre as suas 

propriedades”. Acresce ainda que a utilização de um instrumento existente permite a 

comparação de resultados de diferentes estudos, e que, na perspetiva deste autor “é 

preciso uma boa razão para não utilizar um instrumento já existente, particularmente se 

a variável em estudo for central numa área de investigação” (idem, ibidem). 

Foram analisados três questionários que pareceram adequados, por avaliarem 

o constructo de «autonomia na aprendizagem», situação que se coaduna com os 

objetivos desta investigação. Esses questionários foram: o questionário LAP «Learner 

Autonomy Profile-short form» (Confessore & Park, 2004); o questionário EAA «Escala 

de Autoaprendizagem» (Lima Santos & Faria, 2007); e o questionário PRO-SDL 

«Personal Responsability Orientation to Self-Direction in Learning» (Stockdale & 

Brockett, 2011). 

Excluiu-se a possibilidade de utilização do questionário LAP, devido à sua 

complexidade e extensão, uma vez que as suas quatro dimensões (desejo, engenho, 

iniciativa, persistência) incluem um total de 22 componentes e 66 itens. Acresceu a esta 

decisão o facto de os seus autores (Confessore & Park, 2004) não permitirem apenas a 

tradução e validação da versão curta do questionário, impondo a validação da versão 

longa de 164 itens, através de respostas online, tendo que se aguardar que os 

proprietários do site (ou seja, os autores do questionário) procedessem ao reenvio dos 

resultados obtidos. Ainda que a sua utilização fosse livre de custos, por este se tratar 

de um trabalho de investigação num programa doutoral, considerou-se não ser este o 

questionário mais adequado, pelos motivos apresentados. 

Excluiu-se também a possibilidade de utilização do questionário EAA, pois 

apesar de este estar validado para a população adulta portuguesa, os estudos 
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existentes decorreram principalmente em contexto sócio laboral (Faria, Rurato, & Lima 

Santos, 2000; Lima Santos & Faria, 1999, 2003; Lima Santos, Faria, & Rurato, 2000; 

Lima Santos, Rurato, et al., 2000; Rurato, Faria, & Lima Santos, 2000). Vários itens da 

escala denunciavam esta orientação para a administração a participantes com atividade 

profissional (“Aprendo sempre algo de novo com o meu trabalho”, “Aprendo melhor 

aquilo que preciso para executar bem o meu trabalho”) (Lima Santos & Faria, 2007, p. 

141), que não se considerou adequada para os participantes deste estudo, que são 

estudantes do ensino superior maioritariamente sem experiência profissional. 

Optou-se pelo questionário PRO-SDL pela sua adequação aos objetivos do 

estudo e da população para o qual foi desenvolvida. Apesar disso, constatou-se, que 

não é “fácil encontrar um instrumento adequado e aceitável para avaliar a autodireção 

do aprendente e a aprendizagem autodirigida” (Saks & Leijen, 2014, p. 196), se se 

considerarem critérios operacionais como o custo e a extensão, e outros como a 

adequação ao contexto educativo e cultural. 

No modelo PRO-SDL (ou PPC, na sua versão mais recente; Hiemstra & 

Brockett, 2012), Brockett e Hiemstra (1991) enfatizam a responsabilidade pessoal, que 

significa os indivíduos assumirem responsabilidade pelos seus pensamentos e ações36. 

É esta responsabilidade pessoal que é a ligação ou conceito central que permite 

compreender a autodireção no processo de ensino e de aprendizagem, que é externa 

ao indivíduo, mas também a orientação pessoal interna do indivíduo e da qual resulta a 

prontidão para a aprendizagem autodirigida. É a combinação destas duas componentes 

que predispõe os indivíduos para o empoderamento pessoal e para a aceitação da 

responsabilidade pela aprendizagem. De um ponto de vista mais operacional, também 

teve influência nesta escolha, a sua extensão reduzida e a possibilidade da sua 

utilização sem custos. O questionário usa uma escala de Likert com alternativas de 

resposta entre «discordo totalmente» (1) e «concordo totalmente» (5), que foi 

considerada adequada para “melhor refletir o grau de concordância ou discordância dos 

estudantes relativamente a afirmações relacionadas com a perceção das suas ações e 

convicções sobre a aprendizagem autodirigida” (Stockdale & Brockett, 2011, p. 167) e 

tem um total de 25 itens. 

                                                

36 Na atualização do modelo que fizeram em 2012, os autores optaram por deixar de usar o termo 
“responsabilidade pessoal”, pois consideraram que o uso que lhe estava a ser dado tinha sido 
“politizado” e relacionado com “discursos” de culpabilização das vítimas, no sentido em 
determinadas pessoas se encontram numa certa situação porque não se responsabilizaram 
pelas suas escolhas. Não tendo sido esta a sua intenção, os autores pretenderam distanciar-se 
deste tipo de “discurso”, optando por alterar a terminologia associada ao seu modelo, que é agora 
designado por PPC (Pessoa, Processo, Contexto) (Hiemstra & Brockett, 2012). 
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Os itens representam quatro dimensões: controlo (6 itens), iniciativa (6 itens), 

motivação (7 itens) e autoeficácia (6 itens). As dimensões controlo e iniciativa dizem 

respeito ao processo de ensino-aprendizagem e as dimensões motivação e 

autoeficácia, às características dos estudantes. A autodireção na aprendizagem é obtida 

somando as pontuações dos itens, depois da inversão da pontuação dos itens 

negativos. A maior pontuação que é possível obter é 125, o que corresponde a um nível 

elevado quanto às perceções para a autodireção na aprendizagem. Em cada uma das 

dimensões iniciativa, controlo e autoeficácia é possível obter 30 pontos; na dimensão 

motivação é possível obter 35 pontos. Esta diferença não é matematicamente relevante 

pelo que não compromete o equilíbrio da escala. 

No que respeita aos itens relacionados com o processo de ensino e de 

aprendizagem, Stockdale e Brockett (2011) comparam a definição de Brockett e 

Hiemstra (1991) com a de Knowles (1975), referindo como principal diferença a 

utilização da designação de responsabilidade pessoal em vez de iniciativa. No entanto, 

segundo o que é sustentado, o sentido proactivo dado à responsabilidade pessoal faz 

com que esta se assemelhe à iniciativa. Por esse motivo, os itens da escala 

relacionados com a componente do processo de ensino-aprendizagem estão de acordo 

com ações que demonstram proatividade no controlo e na iniciativa no planeamento, 

implementação e avaliação do processo de aprendizagem. 

Nos itens relacionados com as características do estudante, ou seja com as 

crenças, atitudes, desejo e preferência do aprendente para assumir a responsabilidade 

pela sua própria aprendizagem, Stockdale e Brockett (2011) consideram também o 

contributo do constructo da autoeficácia, definida por Bandura (1995, p. 2) como “a 

crença que o indivíduo tem na sua própria capacidade de organizar e executar o 

necessário para gerir situações futuras”, sugerindo que é mais provável que indivíduos 

com uma maior autoeficácia controlem positivamente o seu ambiente e resultados de 

aprendizagem. Por esse motivo, estes itens da escala estão de acordo com ações que 

demonstrem motivação do aprendente para agir autonomamente e autoeficácia 

percebida para a autodireção na aprendizagem. 

Assim, na dimensão iniciativa, os itens estão relacionados com a vontade de 

ir mais longe, tomando a iniciativa de aprender mais, incluindo: 

- Fazer trabalho extra numa unidade curricular (item 2); 

- Preferir tomar a iniciativa de aprender coisas novas, em vez de esperar pelo professor 

(item 9); 

- Encontrar e usar os seus próprios materiais de apoio (item 10); 
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- Continuar a aprender tópicos relacionados com certas unidades curriculares mesmo 

depois destas estarem concluídas (item 15); 

- Pesquisar informação adicional relacionada com unidades curriculares já concluídas 

(item 17); 

- Não depender exclusivamente do professor para saber o que fazer para ser bem-

sucedido (item 25). 

Na dimensão controlo, os itens estão relacionados com um certo grau de 

independência relativamente ao professor em diversos aspetos-chave do processo de 

ensino-aprendizagem, tais como: 

- Fazer as mudanças necessárias para ser bem-sucedido de um modo independente 

(item 4); 

- Ser responsável pela própria aprendizagem (item 5); 

- Ter automotivação para aprender (item 6); 

- Gerir o tempo para concluir as tarefas da sala de aula (item 13); 

- Dar prioridade aos objetivos de aprendizagem (item 19); 

- Organizar o tempo de estudo (item 23). 

Na dimensão motivação, os itens estão relacionados com querer aprender e 

gostar de o fazer, e incluem aspetos como: 

- Ver a relação entre as unidades curriculares e os objetivos e os interesses pessoais 

(item 3); 

- Querer realizar as atividades de aprendizagem (item 8); 

- Fazer as atividades de aprendizagem com um propósito (item 11); 

- Gostar de fazer as atividades de aprendizagem ou percecioná-las como relevantes 

(item 14); 

- Fazer as atividades letivas para aprender e não por causa das classificações (item 

16); 

- Fazer as atividades letivas para aprender e não por culpa (item 18); 

- Considerar as aulas úteis e interessantes (item 20). 

Na dimensão da autoeficácia, os itens estão relacionados com o acreditar e 

confiar na própria capacidade para fazer o que precisa de ser feito, tendo confiança na 

própria capacidade para: 

- Se automotivar (item 1); 

- Dar prioridade aos objetivos de aprendizagem (item 7); 

- Ter o controlo da aprendizagem (item 12); 

- Ser responsável pela própria aprendizagem (item 21); 

- Encontrar material de apoio extra para as unidades curriculares (item 22); 

- Levar a cabo de modo independente o plano de estudos (item 24). 
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No desenvolvimento da escala PRO-SDL foi usada uma amostra de 

conveniência. Um total de 518 estudantes de 1º ciclo (curso de Psicologia Educacional) 

e de 2º ciclo (curso de Formação de Adultos) participaram voluntariamente. Segundo 

Stockdale e Brockett (2011), a investigação incluiu três estudos, tendo sido os dois 

primeiros, estudos-piloto. Tal como na versão original, foi adotada a designação «Escala 

de Experiências de Aprendizagem» para evitar a parcialidade dos participantes quanto 

à temática do estudo. 

II.3.3.3 Entrevistas semiestruturadas 

Com as entrevistas semiestruturadas pretendeu-se aprofundar e esclarecer os 

dados recolhidos através dos documentos e dos questionários, e também fazer uma 

exploração mais focada do constructo da autonomia do aprendente e da sua relação 

com as atividades curriculares, de acordo com os sentidos e finalidades que lhes são 

atribuídos. Entende-se que através do recurso a este tipo de entrevistas, que Kvale 

(2008, p. 92) descreve como “uma conversação evolutiva, cara a cara entre duas 

pessoas”, se consegue uma melhor compreensão dos dados recolhidos pelos 

questionários, enriquecendo a investigação através da concessão ao próprio 

entrevistado (estudante) de liberdade para mobilizar aspetos não previstos pelo 

investigador, mas permitindo também ao entrevistador (investigador) orientar o 

entrevistado de acordo com o enfoque teórico previamente definido. Tal como referido 

por Tuckman (1994, p. 517), recorreu-se à entrevista por ser “um dos processos mais 

diretos para encontrar informação sobre determinado fenómeno”, formulando questões 

às pessoas que, de alguma forma, estão nele envolvidas. As respostas de cada uma 

das pessoas refletem as suas perceções e interesses. Dado que pessoas diferentes têm 

também diferentes perspetivas, pode emergir assim um quadro razoavelmente 

representativo da ocorrência ou ausência do fenómeno e, desse modo, propiciar uma 

base para a sua interpretação. 

Para Lynch (2013) as entrevistas dão acesso a informação sobre as experiências 

e motivações dos entrevistados e permitem compreender opiniões e processos e 

pensamento com um grau de pormenor que outro tipo de «inquéritos» não permite. Mesmo 

sendo usada em conjunto com outras técnicas, “a entrevista é utilizada para recolher 

dados descritivos na linguagem do próprio sujeito, permitindo ao investigador 

desenvolver intuitivamente uma ideia sobre a maneira como os sujeitos interpretam 

aspetos do mundo” (Bogdan & Biklen, 1982/1994, p.134). É considerado um método 

poderoso de recolha de dados, pois proporciona interação entre o investigador (ou 

entrevistador) e os sujeitos que estão a ser estudados, permitindo que seja pedida a 
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clarificação, se uma resposta for vaga, e que sejam dados esclarecimentos se a questão 

não for compreensível (Tashakkori & Teddlie, 1998). 

Acreditando, como menciona Flick (2009), que os sujeitos entrevistados 

expressarão melhor os seus pontos de vista numa entrevista relativamente aberta, optou-

se pela entrevista semiestruturada ou semidiretiva. Para Tashakkori e Teddlie (1998) esta 

é a entrevista que é diretamente aplicável na investigação de abordagem mista, pois 

combina os formatos de entrevista aberta e fechada. 

Para a elaboração do guião das entrevistas acautelaram-se os doze aspetos que 

Kvale (2008) destaca neste tipo de entrevistas: 

1) O tópico das entrevistas estar relacionado com o dia-a-dia do entrevistado, pois 

assim são captadas as experiências e vivências do mundo diário dos participantes, 

que expressam a sua perspetiva nas suas próprias palavras. 

2) A entrevista procurar compreender o significado de temas centrais do dia-a-dia dos 

participantes e o entrevistador procurar informação ao nível factual e ao nível do 

significado. Por isso, é necessário ouvir as descrições explícitas e os significados 

expressos, mas também o que «é dito nas entrelinhas». 

3) A entrevista procurar informação qualitativa, expressa em linguagem corrente, sem 

o propósito da quantificação. 

4) O entrevistador encorajar os participantes a descrever o mais precisamente possível 

o que eles experienciam e sentem, e como agem. Logo, o foco está nas descrições 

com nuances que ilustram a diversidade qualitativa, as inúmeras diferenças e a 

variedade de um fenómeno. 

5) Procurar descrições de situações e ações específicas, e não opiniões genéricas. 

6) O entrevistador mostrar abertura a novos e inesperados fenómenos. Ou seja, deve 

ser curioso, sensível ao que está a ser dito (e ao que não está a ser dito) e crítico 

relativamente a preconceções e hipóteses prévias; 

7) A entrevista ser focada em temas específicos: não ser estritamente estruturada com 

perguntas «padrão», mas também não ser inteiramente não estruturada. Assim, 

através de perguntas abertas, o entrevistador orienta os participantes para 

determinados temas, mas não para opiniões específicas sobre esses temas; 

8) As respostas dos entrevistados poderem ser, por vezes, ambíguas. Ou seja, certas 

afirmações podem ter mais do que uma interpretação, ou o entrevistado pode fazer 

afirmações contraditórias. Neste sentido, o entrevistador pode procurar clarificar se 

as ambiguidades são o resultado de dificuldades de comunicação ou se refletem 

inconsistências genuínas, ambivalências e contradições reais nas perceções dos 

entrevistados. 
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9) A entrevista ser um processo de reflexão para o entrevistado. Consequentemente, este 

pode mudar as suas descrições e significados relacionados com determinado tema. 

10) A entrevista depender do entrevistador, por ser semiestruturada e não ter uma 

estrutura rígida. Ou seja, diferentes níveis de sensibilidade e conhecimento 

relativamente ao tema da entrevista por parte do entrevistador podem produzir 

resultados diferentes. 

11) A entrevista ser uma situação interpessoal. Consequentemente, o seu resultado 

depende da interação entre entrevistador e entrevistado, que se influenciam 

reciprocamente. 

12) Uma entrevista bem conduzida poder ser enriquecedora para os participantes, que 

podem ter uma nova introspeção sobre certos aspetos da sua vida. Na prática, pode 

daí advir alguma dificuldade em concluir a entrevista, uma vez que os participantes 

podem querer continuar a conversar. 

Quanto à estrutura, adotaram-se as recomendações de Amado e Ferreira 

(2017, p. 216), “em termos de blocos temáticos e de objetivos”, nomeadamente pela 

inclusão de um bloco de apresentação (idem, ibidem), que legítima a entrevista e 

assegura as questões de ética, que incluem, entre outras, as que se referem ao 

anonimato, à confidencialidade e à cessação da participação, e pelos restantes blocos 

temáticos que a guiam para os tópicos que se pretende explorar. 

Tendo por base esta estrutura e os aspetos destacados por Kvale (2008), 

elaborou-se o guião incluído Apêndice 3, que a Tabela 11 resume, e que orientou a 

realização das entrevistas. 

Considerou-se, por se tratar de uma entrevista semiestruturada, na qual se 

apela a um maior contributo do entrevistado e a uma menor diretividade por parte do 

entrevistador, que durante as entrevistas seria importante adotar algumas técnicas de 

escuta ativa que, segundo Ferreira (2014, p. 187), “ajudam também a esclarecer, a 

aprofundar e a relançar no momento próprio”. Assim sendo, recorreu-se a técnicas de 

espelho (repetição de uma palavra pelo entrevistador que confirma o entendimento e 

incentiva a continuação), de complementação (solicitando informação adicional e 

clarificação), de confrontação (pedindo esclarecimentos quando é detetada informação 

contraditória), de relançamento (quando há um aspeto a que é preciso voltar, porque se 

optou por não interromper o entrevistado na sua resposta) e silenciosas (deixando que 

o entrevistado demore o seu tempo e que faça pausa para refletir, quando necessário, 

não o interrompendo). 
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Tabela 11. Objetivos e tópicos de interação da entrevista semiestruturada 

Objetivos específicos Tópicos de interação 

Legitimar a entrevista e motivar 

para a colaboração, acautelando 

as questões da ética e 

confidencialidade 

1. Criação de clima de à vontade 

2. Consentimento para o registo áudio 

3. Importância do contributo dado para o êxito do estudo 

4. Reforço do caráter voluntário e confidencial da participação e 

comunicação que a informação recolhida apenas será usada no 

âmbito desta investigação 

5. Objetivos do estudo: produção de conhecimento sobre como 

aprendem o(as) estudantes de engenharia e que relação existe 

com o desempenho académico 

Averiguar se as questões da 

autonomia e da carga de trabalho 

e a sua relação com o 

desempenho académico são 

abordadas quando o percurso 

académico no curso e a 

aprendizagem são objeto de 

questionamento 

1. Expectativas face ao curso 

2. Balanço da experiência vivida no curso 

3. Papel dos professores e dos pares 

4. Modos de aprendizagem e de estudo 

5. Exigência e grau de dificuldade do curso 

Identificar perceções sobre a 

carga de trabalho e suas causas e 

efeitos 

1. Investimento de carga de trabalho exigido pelo curso 

2. Organização da carga de trabalho, o que fazem e porquê 

3. Papel dos professores e dos pares 

4. Influência da carga de trabalho no desempenho académico, 

nomeadamente das horas de contacto e de trabalho autónomo 

Identificar perceções sobre os 

sentidos e efeitos da autonomia 

na aprendizagem 

1. Ser ou não autónomo e porquê 

2. Importância da autonomia na aprendizagem 

3. Definição de autonomia na aprendizagem 

4. Condições promotoras da autonomia (curso, ano curricular, 

unidades curriculares, professores, trabalhar) 

5. Reconhecimento da autonomia na aprendizagem pelos 

professores 

Identificar relações entre a 

autonomia na aprendizagem, a 

carga de trabalho e o 

desempenho académico 

1. Relação entre a autonomia na aprendizagem e o desempenho 

académico 

2. Relação entre a autonomia na aprendizagem e a carga de 

trabalho 

Encerramento da entrevista Agradecimento pela colaboração prestada 
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II.3.4 Validação dos questionários 

Para se proceder à caraterização sociodemográfica e escolar dos estudantes 

a que respeita este estudo, bem como do seu desempenho académico e carga de 

trabalho, os procedimentos de validação dos questionários QSE e QCT foram iniciados, 

recorrendo-se a dois especialistas na área. Foi-lhes solicitado que analisassem e se 

pronunciassem sobre a forma e conteúdo, tal como sugerido por Ghiglione e Matalon 

(1997). Essa análise originou a primeira revisão destes questionários, a que se seguiu 

a sua pré-testagem. Para isso, pediu-se a um grupo de 12 estudantes da LEM que 

respondesse aos questionários e fizesse os comentários e as observações que 

considerassem pertinentes. Foi assim possível obter a versão final dos questionários 

QSE e QCT. 

Quanto ao questionário PRO-SDL, e dando resposta à componente do estudo 

de validação da adaptação de uma escala de autodireção na aprendizagem para 

estudantes de engenharia (1º ciclo do ensino superior politécnico), obteve-se 

autorização dos autores da versão original para proceder à tradução, adaptação e 

validação do instrumento na versão portuguesa (ver Apêndice 3). Para a tradução, usou-

se como orientação o método «traduz-retraduz» (Hill & Hill, 2008). A versão em língua 

inglesa foi traduzida por duas pessoas com conhecimentos de português e inglês, 

havendo o cuidado de ser o mais fiel possível à versão original. Uma terceira pessoa 

traduziu a versão portuguesa do questionário para inglês. As duas versões foram 

comparadas e as divergências esclarecidas até se obter um consenso entre todos. Uma 

das pessoas envolvidas é um investigador com experiência na elaboração de 

questionários. Foi ainda consultado um especialista na área a que respeita esta 

investigação, também com experiência na elaboração de questionários e com 

conhecimentos de inglês. Pediu-se também a um grupo de 12 estudantes da LEM que 

respondesse ao questionário e fizesse os comentários e as observações que 

considerasse relevantes. Estas sugestões foram analisadas e, quando consideradas 

pertinentes, incluídas na versão final. A aparência do questionário foi alterada de modo 

a caber numa única página de formato A4. 

Fez-se a verificação da validade da escala PRO-SDL usando a análise fatorial 

exploratória37 e a análise fatorial confirmatória38. A fidelidade foi avaliada através da sua 

consistência interna39. Para a verificação da consistência interna recorreu-se ao 

                                                

37 Com recurso ao software IBM SPSS Statistics versão 22.0. 
38 Com recurso ao software IBM SPSS Statistics Amos versão 22.0. 
39 Com recurso ao software IBM SPSS Statistics versão 22.0. 
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coeficiente alfa de Cronbach, pois segundo Pestana e Gageiro (2008, p. 527) “o Alpha de 

Cronbach é uma das medidas mais usadas para verificação da consistência interna de 

um grupo de variáveis, podendo definir-se como a correlação que se espera obter entre 

a escala usada e outras escalas hipotéticas do mesmo universo, com igual número de 

itens, que meçam a mesma característica”. Segundo os mesmos autores (ibidem), a 

qualidade da consistência é considerada razoável a partir de um índice de 0,7, que foi o 

grau de admissibilidade utilizado (valores a partir de 0,8 indicam uma boa consistência, 

sendo esta muito boa a partir de 0,9). 

Considerando a estrutura do questionário PRO-SDL original, julgou-se 

apropriado o uso da análise fatorial, pois é com este tipo de análise que se consegue 

identificar a estrutura subjacente a um conjunto de dados, revelando novas variáveis 

(variáveis latentes), em número inferior ao das variáveis iniciais (variáveis observadas), 

mantendo parte significativa da informação aí contida. Quanto aos tipos de análise 

fatorial, Kline (2013) agrupa-os em duas categorias: análise fatorial exploratória e 

análise fatorial confirmatória. Na análise fatorial exploratória não são impostas restrições 

a esta estrutura e são determinados coeficientes de correlação (cargas fatoriais) entre 

todas as variáveis observadas e todas as variáveis latentes. Na análise fatorial 

confirmatória, a estrutura é imposta e a relação entre as variáveis observadas e as 

variáveis latentes tem de ser definida explicitamente. 

Julgou-se que no caso desta investigação haveria vantagem em recorrer a 

ambas as técnicas de análise fatorial. Mais concretamente, com o uso da análise 

fatorial exploratória (subcapítulo II.3.4.1) os dados são analisados sem demasiados 

constrangimentos, permitindo que emirja um qualquer número de fatores, com uma 

estrutura que pode ser distinta da do questionário original (Hair, Anderson, Tatham, & 

Black, 1998) ou até fazendo aparecer mais do que uma estrutura possível. Com a 

análise fatorial confirmatória (subcapítulo II.3.4.2), é possível avaliar o grau de 

ajustamento dos dados à estrutura ou estruturas fatoriais encontradas com a análise 

exploratória, testando “modelos alternativos” (Kline, 2011, p. 8). Ignorar estes “modelos 

equivalentes” é, segundo o autor (idem, ibidem), uma forma de parcialidade, uma vez 

que o facto de um modelo ter um bom ajuste aos dados não significa que não possam 

existir outros modelos e outras explicações para as relações encontradas. Concluindo, 

a perspetiva usada foi a de que a análise fatorial exploratória e a análise fatorial 

confirmatória “não são somente ‘exploratórias’ ou ‘confirmatórias’ já que a análise 

fatorial confirmatória pode se usada para explorar e a análise fatorial exploratória pode 

era usada para confirmar” (Schmitt, 2011, p. 316). 
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II.3.4.1 Análise fatorial exploratória 

Tendo-se optado pela análise fatorial exploratória para a validação preliminar 

da versão traduzida e adaptada do questionário PRO-SDL, esta só deve ser aplicada 

se houver correlação entre as variáveis. Se existirem apenas correlações pequenas, é 

pouco provável que as variáveis partilhem fatores comuns. Por este motivo, Hair et al. 

(1998, p. 99) indicam que se a “inspeção visual revelar a não existência de um número 

substancial de correlações de Pearson superiores a 0,30, então a análise fatorial é 

provavelmente inadequada”. Neste estudo, adotou-se a recomendação de Pestana e 

Gageiro (2008, p. 492), para quem “o 𝐾𝑀𝑂 e o teste de Bartlett são dois procedimentos 

estatísticos que permitem aferir a qualidade das correlações entre as variáveis, de forma 

prosseguir com a análise fatorial”. 

O teste Kaiser-Meyer-Olkin (𝐾𝑀𝑂) indica a proporção da variância dos dados 

que pode ser considerada comum a todas as variáveis, isto é, que pode ser atribuída a 

um fator comum, comparando a matriz das correlações simples com a matriz das 

correlações parciais. De acordo com os mesmos autores (Pestana & Gageiro, 2008), a 

adequação é considerada razoável a partir de um índice de 0,6, que foi o grau de 

admissibilidade utilizado (a adequação é boa a partir de 0,8 e muito boa a partir de 0,9). 

O teste de esfericidade de Bartlett testa a hipótese nula da matriz de correlação 

ser uma matriz de identidade. Um teste significativo (p<0,05), com rejeição da hipótese 

nula, é indicativo da existência de relações entre os dados. 

O procedimento da análise fatorial exploratória implica a tomada de decisão 

sobre alguns aspetos, que segundo Costello e Osborne (2005) são: a) Extração, 

b) Rotação, c) Número de fatores a extrair e d) Tamanho da amostra. Destes aspetos 

destacam-se as seguintes características e potencialidades: 

a) Extração 

O método de extração de componentes principais é aquele usado na maioria dos casos40. 

Apesar dos meios computacionais atuais permitirem o uso de outros métodos que podem 

ser mais adequados - como concluem Costello e Osborne (2005) com base nos argumentos 

apresentados por Fabrigar, Wegener, MacCallum e Strahan (1999) -, isso não impede que 

este método continue a ser usado e que vários autores (como citados em Costello e 

Osborne, 2005) o considerem como o mais apropriado, sendo o usado nesta investigação. 

                                                

40 É por defeito o que está selecionado no software SPSS, o que contribui para a sua 

popularidade. 
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b) Rotação 

O objetivo da rotação é clarificar e simplificar a estrutura dos dados. Opta-se por 

privilegiar a facilidade de interpretação dos resultados, recorrendo como indicado por 

Costello e Osborne (2005), à rotação ortogonal. Nesta rotação não é imposta correlação 

entre os fatores, recaindo a escolha no método varimax, por ser o mais usado. Este 

método é assim designado porque maximiza a soma das variâncias dos quadrados das 

cargas fatoriais (Fabrigar et al., 1999). 

c) Número de fatores a extrair 

Depois de realizada a extração, cabe ao investigador decidir quantos fatores reter. 

Apesar da maior parte dos programas de análise estatística usar como critério valores 

próprios superiores a 1,0, Costello e Osborne (2005, p. 2) alertam para o facto de este 

“estar entre os métodos menos corretos para selecionar o número de fatores a extrair”. 

Assim, foi seguida a indicação dos autores (ibidem), que recomendam o critério do teste 

gráfico como aquele que pode produzir melhores resultados. O critério do teste gráfico 

consiste na observação do gráfico dos valores próprios procurando a inflexão natural, 

na qual a curva altera significativamente o seu declive. Este é o ponto que corresponde 

a uma descida brusca nos valores próprios, sendo o número de pontos acima do ponto 

de inflexão, o número de fatores a reter. Recorreu-se também, como sugerido por Hair 

et al. (1998), ao critério da percentagem de variância, que considera aceitável a retenção 

de fatores que permitam explicar pelo menos 60% da variância. 

d) Tamanho da amostra 

Foi seguida a recomendação de Hair et al. (1998, p. 98) de “não analisar uma amostra 

com menos de 50 observações, e preferencialmente o tamanho da amostra dever ser 

de 100 ou superior. Como regra geral, o mínimo é ter nas observações pelo menos cinco 

vezes o número de variáveis, sendo o tamanho mais aceitável o do rácio 10 para 1”. 

Também Costello e Osborne (2005, p. 5) descrevem a análise fatorial exploratória como 

sendo “um procedimento de grandes amostras” e aconselham a que “mais é melhor”. 

Na análise fatorial, a correlação entre as variáveis originais e os fatores é dada 

pelas cargas fatoriais. Ao interpretar as cargas fatoriais, é preciso decidir quais devem 

ser consideradas. Hair et al. (1998) recomendam alguns aspetos, dos quais se 

destacam: a) Significância prática; b) Significância estatística. 

a) Significância prática 

A abordagem da significância prática não é uma abordagem estatística, nem se baseia 

em nenhuma proposição matemática, sendo usada para fazer um exame preliminar da 

matriz fatorial. Como a carga fatorial é a correlação entre a variável e o fator, a carga 

fatorial elevada ao quadrado é a quantidade da variância total da variável que é 
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explicada pelo fator. Hair et al. (1998, p. 111) indicam que “é necessário que a carga 

fatorial seja superior a 0,70 para o fator explicar 50% da variância. (…) cargas fatoriais 

superiores a 0,30 cumprem os requisitos mínimos; cargas fatoriais de 0,40 são 

consideradas mais importantes; se as cargas fatoriais são maiores ou iguais a 0,50 

considera-se que têm significância prática”. Estas diretrizes são aplicáveis quando o 

tamanho de amostra é igual ou superior a 100 casos, como no caso deste estudo. 

b) Significância estatística 

O nível de significância () é a probabilidade de cometer um erro do Tipo I, ou seja, de 

rejeitar erradamente a hipótese nula sendo ela verdadeira. O erro do Tipo II () é a 

probabilidade de rejeitar incorretamente a hipótese alternativa. Os dois erros variam em 

sentido contrário, mas com intensidades diferentes. O poder estatístico (1-) é a 

probabilidade de rejeitar corretamente a hipótese nula quando esta deve ser rejeitada. 

Ou seja, o poder estatístico informa sobre a confiança com que se aceita a hipótese 

alternativa e “dita a hipótese de sucesso em encontrar diferenças se elas efetivamente 

existirem” (Hair et al., 1998, p. 11). É possível usar o conceito de poder estatístico para 

especificar cargas fatoriais consideradas significantes para diferentes tamanhos da 

amostra. Para um nível de significância de 0,05, poder estatístico de 80%, e 

inflacionando os erros padrão das cargas fatoriais, de acordo com o que a investigação 

tem evidenciado (Hair et al., 1998), podem ser usadas cargas fatoriais de 0,30 quando 

o tamanho da amostra é de 350 e de 0,35 quando a amostra é de 250. São, portanto, 

estes, os valores indicados para as amostras desta investigação. 

Procedeu-se para a análise fatorial exploratória (informação mais detalhada 

no Apêndice 4), com a amostra piloto (𝑁 = 289), resumindo-se aqui as decisões 

tomadas. Relativamente ao método de extração de fatores e à rotação, optou-se pela 

extração de componentes principais e pela rotação ortogonal varimax por serem as que 

são mais usadas e mais facilmente interpretáveis. A facilidade da interpretação dos 

resultados da análise foi privilegiada, uma vez que o recurso à análise fatorial 

exploratória é feito em conjunto com a análise fatorial confirmatória, sendo através desta 

última que o modelo é validado. 

O procedimento da análise fatorial incluiu a observação dos coeficientes de 

correlação momento-produto de Pearson e respetiva significância, da estatística 𝐾𝑀𝑂 e 

do teste de esfericidade de Bartlett. O critério usado para a extração dos fatores foi o 

dos valores próprios serem superiores a 1,0, mas recorrendo-se também ao gráfico dos 

valores próprios (scree plot) e ao critério da percentagem da variância explicada de 60%. 

Os valores omissos foram automaticamente substituídos pela média (para facilitar a 
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comparação posterior com a análise fatorial confirmatória, na qual não podem existir 

valores omissos) e procedeu-se à supressão de cargas fatoriais inferiores a 0,35. 

A análise fatorial exploratória com a amostra piloto (𝑁 = 289) iniciou-se 

com a primeira iteração, na qual se identificaram oito fatores com valores próprios 

superiores a 1,0, e um valor total da variância explicada de 59,8%, apesar da 

observação do gráfico scree plot (ver Figura 10) mostrar o ponto de quebra em dois 

fatores. A medida de adequação da amostragem 𝐾𝑀𝑂 foi 0,826, à qual corresponde 

uma boa adequação da análise fatorial. O teste de esfericidade de Bartlett deu 

estatisticamente significativo, 2(300) = 1730, 𝑝 < 0,01. A observação da matriz das 

correlações revelou correlações entre 0,3 e 0,5, mas também de valor inferior. Quanto 

às comunalidades (quantidade de variância de uma variável que é partilhada pelo 

menos com outra variável do conjunto), a totalidade das variáveis apresentou valores 

de 0,5, ou superiores, o que significa que uma parte da variância pode ser explicada 

pelo modelo. A observação da matriz dos fatores após rotação revelou a inadequação 

de alguns itens ao modelo, com fatores de apenas dois itens, e de itens a saturar em 

mais do que um fator. 

 
Figura 10. Aplicação do critério do teste gráfico à 1ª iteração da análise fatorial 

Na segunda iteração foram eliminados os itens 5, 12, 13 e 16 por terem 

coeficientes de correlação inferiores a 0,3. Identificaram-se seis fatores e um valor total 

de variância explicada de 57,3%. A observação da matriz dos fatores após a rotação 

revelou ainda a inadequação de alguns itens ao modelo, persistindo a situação de 

fatores com apenas dois itens, e de itens a saturar em mais do que um fator. 

ponto de quebra 



PROCESSO DE BOLONHA, AUTONOMIA NA APRENDIZAGEM E CARGA DE TRABALHO 

UM ESTUDO COM ESTUDANTES DE ENGENHARIA 

148 CAPÍTULO II.3 Procedimentos de recolha, validação e análise 
 

Na quarta iteração foram eliminados os itens 8 e 18 por terem comunalidades 

inferiores a 0,4. Identificaram-se cinco fatores e um valor total da variância explicada de 

58,0%. Restava uma situação de um item a saturar em mais do que um fator, pelo que 

se procedeu a mais uma iteração. 

Na quinta iteração foram eliminados os itens 2 e 9 por serem os que tinham as 

comunalidades mais baixas e inferiores a 0,5. Identificaram-se quatro fatores e um valor 

total da variância explicada de 55,9%. Os fatores identificados incluíam 14 itens (3, 4, 7, 

10, 11, 15, 17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25) agrupados da seguinte forma: fator 1 (4, 7, 19, 

23), fator 2 (21, 22, 24, 25), fator 3 (3, 11, 20) e fator 4 (10, 15, 17). 

Realizaram-se mais algumas iterações para verificar a possibilidade de 

aumentar o valor total da variância explicada, retirando um item aos fatores 1 e/ou 2. 

Constatou-se que isso era possível, e que havia várias combinações dos itens desses 

fatores, três a três, que produziam o efeito desejado. A título de exemplo, é apresentado 

o modelo fatorial que resulta da eliminação do item 7 e do item 25, no fator 1 e no fator 

2, respetivamente, e que explica 58,9% da variância total (26,2% do fator 1, 12,9% do 

fator 2, 11,1% do fator 3 e 8,8% do fator 4; cargas fatoriais e comunalidades na Tabela 

12). A medida de adequação da amostragem 𝐾𝑀𝑂 é 0,738, à qual corresponde uma 

adequação média da análise fatorial. O teste de esfericidade de Bartlett é 

estatisticamente significativo, 2(66) = 629, 𝑝 < 0,01. Os coeficientes de correlação 

momento-produto de Pearson são todos significativos (p < 0,01). 

Tabela 12. Cargas fatoriais e comunalidades dos itens do questionário PRO-SDL 

ITEM FATOR 1 FATOR 2 FATOR 3 FATOR 4 COMUNALIDADE 

22 0,776 --- --- --- 0,676 

24 0,652 --- --- --- 0,477 

21 0,651 --- --- --- 0,554 

03 --- 0,804 --- --- 0,662 

20 --- 0,750 --- --- 0,658 

11 --- 0,562 --- --- 0,369 

17 --- --- 0,775 --- 0,661 

15 --- --- 0,763 --- 0,677 

10 --- --- 0,642 --- 0,596 

23 --- --- --- 0,752 0,636 

04 --- --- --- 0,700 0,549 

19 --- --- --- 0,655 0,558 

Em suma, mais do que o exemplo apresentado na Tabela 12, o que importa 

reter é que existe um conjunto de 11 itens que não permitem o ajustamento dos dados 

ao modelo (itens 1, 2, 5, 6, 8, 9, 12, 13, 14, 16, 18) e um conjunto de 14 itens que é 

possível combinar para obter modelos com um ajustamento adequado aos dados. O 
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valor do alfa de Cronbach para os 14 itens é 0,773 e o valor para os 12 itens do modelo 

apresentado a título de exemplo na Tabela 12, é 0,735, revelando uma qualidade 

razoável da consistência interna dos modelos. 

II.3.4.2 Análise fatorial confirmatória 

A análise fatorial confirmatória usa modelação de equações estruturais, 

combinando análise fatorial (que define o modelo de medida) com regressões lineares 

(que define o modelo estrutural). O modelo estrutural define as relações causais entre 

as variáveis latentes, e o modelo de medida define a forma como as variáveis latentes 

são operacionalizados pelas variáveis observadas ou manifestas. 

A utilização da modelação de equações estruturais implica a verificação de 

alguns pressupostos (Kline, 2011), que aqui se resumem: 

- Normalidade multivariada 

Pressupõe a normalidade de todas as distribuições univariadas e a distribuição normal 

bivariada de qualquer par de variáveis. Kline (2011, p. 60) adverte para a limitação dos 

testes da normalidade multivariada, por “pequenos desvios da normalidade poderem 

ser estatisticamente significativos numa amostra grande”. Assim, opta-se pela 

alternativa da inspeção das distribuições univariadas, através da assimetria e da 

curtose, medidas pelos respetivos índices, o índice de assimetria (𝑆𝐼) e o índice de 

achatamento (𝐾𝐼), considerando que valores de 𝐾𝐼 maiores de 10,0 podem ser 

problemáticos quanto à assimetria, e valores de 𝑆𝐼 maiores do que 3,0, indicadores de 

um achatamento extremo. 

- Linearidade 

A matriz das covariâncias/correlações exige este tipo de associação. 

- Covariâncias amostrais não nulas 

As variáveis observadas devem apresentar algum tipo de associação. 

- Múltiplos indicadores 

Deve haver pelo menos três itens por fator. 

- Ausência de multicolinearidade 

Multicolinearidade é o termo usado para descrever a existência de uma correlação 

forte entre várias variáveis independentes, o que pode acontecer quando variáveis que 

aparentam ser separadas estão a medir a mesma coisa. Isso significa a existência de 

variáveis redundantes que devem ser descartadas, havendo multicolinearidade 

quando o variance inflation factor –𝑉𝐼𝐹- é maior do que 10,0. 

- Amostras grandes 

As amostras devem ter entre 200 e 400 participantes, pelo menos cinco por cada 

variável observada. 
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- Medida forte 

O cálculo de variâncias-covariâncias das variáveis observadas exige medidas numa 

escala quantitativa, o que acontece em escalas de Likert com pelo menos cinco pontos 

e distribuição em sino. 

- Ausência de outliers univariados e multivariados 

Os outliers univariados podem ser detetados graficamente. Para os outliers 

multivariados usa-se a distância de Mahalanobis. Quando o valor da distância de 

Mahalanobis é maior do que o valor crítico da distribuição qui-quadrado, para o mesmo 

número de graus de liberdade e um determinado nível de significância, está-se perante 

um outlier. 

Quanto à modelação, as etapas necessárias são, segundo Marôco (2010): a) 

Especificação do modelo, b) Identificação do modelo, c) Estimativa dos parâmetros, d) 

Avaliação da qualidade de ajustamento do modelo. Clarificando estas etapas: 

a) Especificação do modelo 

O modelo é especificado com o seu desenho formal, com base nos resultados da análise 

fatorial exploratória, e tendo como referência o modelo teórico, que neste caso, é o do 

questionário PRO-SDL. 

b) Identificação do modelo  

Para a identificação do modelo é necessário incluir conhecimento prévio sobre o valor 

dos parâmetros, de modo a que exista pelo menos uma estimativa única para cada 

parâmetro do modelo. Isso equivale a assumir alguma hipótese sobre as variáveis 

latentes, nomeadamente sobre a sua métrica, variância ou relação com outras variáveis. 

Para os modelos em estudo, considera-se que cada uma das variáveis latentes tem uma 

medida proporcional a uma das respetivas variáveis observadas, fixando-se esses 

pesos fatoriais no valor 1. A métrica das variáveis latentes é considerada igual à das 

respetivas variáveis observadas, fixando-se os pesos fatoriais dos erros de cada uma 

das variáveis manifestas no valor 1. 

c) Estimativa dos parâmetros 

Ao estimar os parâmetros do modelo, estes devem reproduzir o melhor possível os 

dados observados na amostra em estudo. Neste tipo de modelação, os «dados» são as 

variâncias das variáveis observadas, pelo que o ajustamento por recurso ao método da 

máxima verosimilhança, que é o mais frequentemente usado (Marôco, 2010), consiste 

em maximizar a verosimilhança das covariâncias entre as variáveis observadas. Por se 

tratar de um método coerente, eficiente, invariável ao tipo de escalas e normalmente 

distribuído, no caso das variáveis observadas respeitarem as condições de 

normalidade, foi o utilizado no estudo. 
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d) Avaliação da qualidade de ajustamento 

Para avaliar a qualidade de ajustamento do modelo, é verificada a qualidade do ajuste 

entre o modelo teórico especificado e os dados amostrais, averiguando-se se “o modelo 

teórico é capaz de reproduzir a estrutura correlacional das variáveis manifestas 

observadas na amostra sob estudo” (Marôco, 2010, p. 40). Trata-se assim de comparar 

as matrizes de variância-covariância observadas com as matrizes de variância-

covariância reproduzidas. Marôco (2010) refere que esta avaliação é feita com medidas 

baseadas em testes de ajustamento (teste do qui-quadrado de ajustamento), índices 

empíricos (índices absolutos, índices relativos, índices de parcimónia, índices de 

discrepância populacional, índices baseados na teoria da informação) ou na análise dos 

resíduos e da significância dos parâmetros. Estas medidas podem ser agrupadas em: (1) 

Medidas de ajustamento global, que determinam o grau em que o modelo global 

estimado reproduz a matriz de variância-covariância, como no caso dos índices 

absolutos que avaliam a qualidade do modelo per se, sem comparação com outros 

modelos, e dos índices de discrepância populacional que avaliam se o modelo é 

«aproximadamente» correto; (2) Medidas de ajustamento local, que comparam o 

modelo proposto com um outro modelo de referência, em geral um modelo nulo ou de 

independência, que fornece um padrão para um «mau» ajustamento, com o qual o 

modelo em análise é comparado, como acontece com os índices relativos, que avaliam 

a qualidade do modelo relativamente ao modelo com pior ajustamento possível e/ou ao 

modelo com melhor ajustamento; (3) Medidas de ajustamento parcimonioso, que 

diagnosticam se o ajustamento foi conseguido devido à sobre identificação, com um 

número excessivo de parâmetros, e que penalizam a complexidade do modelo, 

compensando a melhoria «artificial» do modelo por inclusão de mais parâmetros livres 

para melhorar o ajustamento. 

Adotou-se, neste estudo, a recomendação de Marôco (2010, p. 53) de “usar, em 

simultâneo, várias medidas de ajustamento global e de ajustamento local”. 

Consequentemente, usaram-se dois índices absolutos (relative Chi Square index, 

𝐶𝑀𝐼𝑁/𝐷𝐹 e goodness of fit index, 𝐺𝐹𝐼), dois índices relativos (comparative fit index, 𝐶𝐹𝐼 

e Tucker-Lewis index, 𝑇𝐿𝐼), dois índices de parcimónia (parsinomy 𝐺𝐹𝐼, 𝑃𝐺𝐹𝐼 e 𝐶𝐹𝐼, 

𝑃𝐶𝐹𝐼) e um índice de discrepância (root mean square error of approximation, 𝑅𝑀𝑆𝐸𝐴). 

Os valores obtidos com o modelo em estudo foram comparados com os valores de 

referência sugeridos por Marôco (2010) que se apresentam na Tabela 13. Se a qualidade 

de ajustamento não for adequada, repetem-se estas etapas. 
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Tabela 13. Estatísticas de avaliação da qualidade de ajustamento dos modelos (valores de referência) 

ESTATÍSTICA 
VALORES DE REFERÊNCIA (TIPO DE AJUSTAMENTO) 

MAU SOFRÍVEL BOM MUITO BOM 

𝐶𝑀𝐼𝑁/𝐷𝐹 --- > 3-5 2-3  1 

𝐺𝐹𝐼, 𝐶𝐹𝐼, 𝑇𝐿𝐼 < 0,8 [0,8;0,9[ ≥ 0,9 --- 

𝑃𝐺𝐹𝐼, 𝑃𝐶𝐹𝐼 < 0,6 [0,6;0,8[ ≥ 0,8 --- 

𝑅𝑀𝑆𝐸𝐴 

𝑝 − 𝑣𝑎𝑙𝑢𝑒 
> 0,10 
p-value ≥ 0,05 

[0,05;0,10[ 
p-value ≥ 0,05 

≤ 0,05 
p-value ≥ 0,05 

--- 
--- 

Com a análise fatorial confirmatória e a amostra piloto (𝑁 = 289), foram 

testados os resultados da análise fatorial exploratória que indicavam a não viabilidade 

do modelo PRO-SDL completo (25 itens), descartando-se o modelo com base na sua 

qualidade de ajustamento inaceitável (𝐶𝑀𝐼𝑁/𝐷𝐹 = 2,347; 𝐺𝐹𝐼 = 0,850; 𝐶𝐹𝐼 = 0,756; 

𝑇𝐿𝐼 = 0,728; 𝑅𝑀𝑆𝐸𝐴 = 0,068 (0,000); 𝑃𝐺𝐹𝐼 = 0,704; 𝑃𝐶𝐹𝐼 = 0,678). 

Também o modelo com quatro fatores, obtido na análise fatorial exploratória, 

tendo em conta o conjunto de 14 itens que os podiam viabilizar (itens 3, 4, 7, 10, 11, 15, 

17, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25), revelou uma qualidade de ajustamento inaceitável 

(𝐶𝑀𝐼𝑁/𝐷𝐹 = 3,407; 𝐺𝐹𝐼 = 0,896; 𝐶𝐹𝐼 = 0,783; 𝑇𝐿𝐼 = 0,722; 𝑅𝑀𝑆𝐸𝐴 = 0,091 (0,000); 

𝑃𝐺𝐹𝐼 = 0,606; 𝑃𝐶𝐹𝐼 = 0,611) e foi descartado. 

Excluídos estes dois modelos, e uma vez que os resultados obtidos com a 

análise fatorial exploratória apontavam para modelos de 12 itens (quatro fatores de três 

itens cada) de um total de 14 itens preferenciais, testaram-se as várias combinações 

possíveis. O melhor ajustamento foi obtido com o modelo representado 

esquematicamente na Figura 11 (12 itens; estimativas estandardizadas) e aqui 

designado por modelo PRO-SDL n.º1 (𝐶𝑀𝐼𝑁/𝐷𝐹 = 2,108; 𝐺𝐹𝐼 = 0,945; 𝐶𝐹𝐼 = 0,907; 

𝑇𝐿𝐼 = 0,873; 𝑅𝑀𝑆𝐸𝐴 = 0,062 (0,116); 𝑃𝐺𝐹𝐼 = 0,582; 𝑃𝐶𝐹𝐼 = 0,660). Os índices 

absolutos revelaram um bom ajustamento; para um dos índices relativos, o ajustamento 

foi bom, mas para o outro sofrível; idêntica situação aconteceu com os índices de 

parcimónia; sofrível foi também a qualidade do ajustamento avaliada pelo índice de 

discrepância. 
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Figura 11. Modelo PRO-SDL n. º1 (amostra piloto) 

Com o intuito de melhorar a qualidade do ajustamento do modelo PRO-SDL 

n.º 1, avaliou-se a possibilidade de substituir pontualmente alguns dos seus itens. Para 

isso procuraram-se alternativas para os itens com as correlações mais baixas (itens 10, 

11 e 4), entre os itens que tinham sido rejeitados na análise fatorial exploratória. 

Verificou-se que a substituição do item 4 pelo 6 (rejeitado na terceira iteração da análise 

fatorial exploratória) e do item 10 pelo 9 (rejeitado na iteração final da análise fatorial 

exploratória) melhorava a qualidade de ajustamento do modelo (𝐶𝑀𝐼𝑁/𝐷𝐹 = 1,812; 

𝐺𝐹𝐼 = 0,952; 𝐶𝐹𝐼 = 0,935; 𝑇𝐿𝐼 = 0,911; 𝑅𝑀𝑆𝐸𝐴 = 0,053 (0,367); 𝑃𝐺𝐹𝐼 = 0,586; 

𝑃𝐶𝐹𝐼 = 0,680). A este novo modelo deu-se a designação de modelo PRO-SDL n.º 2 (ver 

Figura 12; 12 itens; estimativas estandardizadas). Os índices absolutos e os índices 

relativos revelam um bom ajustamento (𝐶𝑀𝐼𝑁/𝐷𝐹   2; 𝐺𝐹𝐼, 𝐶𝐹𝐼, 𝑇𝐿𝐼 maiores que 0,9); 

para um dos índices de parcimónia, o ajustamento foi bom (𝑃𝐶𝐹𝐼 entre 0,6 e 0,8), mas 

para o outro é sofrível (𝑃𝐺𝐹𝐼 menor que 0,6); a qualidade do ajustamento avaliada pelo 

índice de discrepância estava no limiar entre o sofrível e o bom (𝑅𝑀𝑆𝐸𝐴  0,05). 

 
Figura 12. Modelo PRO-SDL n. º2 (amostra piloto) 
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As correlações entre os itens e os fatores do modelo PRO-SDL n. º2 variaram 

entre 0,41 e 0,84. O fator iniciativa teve o item com a maior correlação (0,84), estando 

a menor (0,41) no fator motivação. A autoeficácia foi o fator no qual as correlações com 

os itens foram mais homogéneas (valores entre 0,52 e 0,65). Quanto às correlações 

entre os fatores, a mais baixa foi entre a iniciativa e a autoeficácia (0,21) e a mais alta 

foi entre o controlo e a autoeficácia (0,78). 

O valor do alfa de Cronbach para os 12 itens do modelo PRO-SDL n.º2 foi 

0,761, revelando uma qualidade razoável da consistência interna (ver Tabela 14). 

Tabela 14. Alfa de Cronbach do modelo PRO-SDL n. º2 e fatores (amostra piloto) 

 FATOR (ITENS) ESCALA 

 
Controlo 
(4, 6, 19) 

Iniciativa 
(9, 15, 17) 

Motivação 
(3, 11, 20) 

Autoeficácia 
(21, 22, 24) 

PRO-SDL 
n.º2 

ALFA DE 
CRONBACH 

0,606 0,634 0,603 0,609 0,761 

Tendo o modelo PRO-SDL n.º2 revelado uma boa qualidade de ajustamento à 

amostra piloto, procedeu-se à análise fatorial confirmatória com a amostra do 

estudo (𝑁 = 423). 

Todos os índices revelaram um bom ajustamento do modelo PRO-SDL n.º2 

aos dados (𝐶𝑀𝐼𝑁/𝐷𝐹 = 1,519; 𝐺𝐹𝐼 = 0,973; 𝐶𝐹𝐼 = 0,975; 𝑇𝐿𝐼 = 0,966; 𝑅𝑀𝑆𝐸𝐴 = 0,035 

(0,000); 𝑃𝐺𝐹𝐼 = 0,709; 𝑃𝐶𝐹𝐼 = 0,599). As correlações entre os itens e os fatores do 

modelo (ver Figura 13; 12 itens; estimativas estandardizadas) variaram entre 0,48 e 

0,74. O fator iniciativa teve a menor e a maior correlação (0,48 e 0,74, respetivamente). 

A correlação mais baixa entre fatores foi entre a iniciativa e a motivação (0,20) e a mais 

alta entre o controlo e a autoeficácia (0,76). 

 
Figura 13. Modelo PRO-SDL n. º2 (amostra do estudo) 
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O modelo PRO-SDL n.º2 explica 60,3% da variância total, e o valor do alfa de 

Cronbach para os 12 itens foi 0,778, revelando uma qualidade razoável da consistência 

interna (ver Tabela 15). 

Tabela 15. Alfa de Cronbach do modelo PRO-SDL n. º2 e fatores (amostra do estudo) 

 FATOR (ITENS) ESCALA 

 
Controlo 
(4, 6, 19) 

Iniciativa 
(9, 15, 17) 

Motivação 
(3, 11, 20) 

Autoeficácia 
(21, 22, 24) 

PRO-SDL 
n.º2 

ALFA DE 
CRONBACH 

0,580 0,666 0,673 0,693 0,778 

Todos os pressupostos que possibilitam a utilização da modelação de 

equações estruturais com a amostra piloto e com a amostra do estudo foram verificados 

(ver Apêndice 4), nomeadamente: 

− Normalidade multivariada: índice de assimetria (𝑆𝐼) e índice de achatamento (𝐾𝐼) 

sempre inferiores aos valores limite recomendados por Kline (2011); no geral, 

distribuições dos itens com ligeira assimetria negativa (-0,8 < 𝑆𝐼 < 0,0), com leve 

achatamento na amostra piloto e em seis das variáveis observadas na amostra do 

estudo (-0,7 < 𝐾𝐼 < 0,0), e um pico pouco acentuado nas restantes seis variáveis 

observadas da amostra do estudo (0,0 < 𝐾𝐼 < 0,8); 

− Linearidade: correlações estatisticamente significativas entre as variáveis manifestas 

e as variáveis latentes; 

− Covariâncias amostrais não nulas entre as variáveis manifestas; 

− Múltiplos indicadores: obtenção de cada variável latente através de três variáveis 

manifestas; 

− Ausência de multicolinearidade: valores de 𝑉𝐼𝐹 das variáveis latentes compreendidos 

entre 1,0 e 2,5, e inferiores a 10,0; 

− Amostra grande: amostra piloto de 289 participantes e amostra do estudo de 423 

participantes suficientemente grandes, com cerca de 24 vezes e 35 vezes o número 

de variáveis observadas (amostra piloto e amostra do estudo, respetivamente); 

− Medida forte: escala de Likert de cinco pontos, com histogramas a mostrar o formato 

de sino; 

− Ausência de outliers: na amostra piloto, um outlier multivariado moderado foi 

desprezado por representar apenas 0,3% das observações; também nesta amostra 

foram desprezados alguns outliers univariados moderados, pela diferença entre a 

média e a média aparada a 5% ser sempre inferior a 1%; na amostra do estudo cinco 

outliers multivariados moderados foram desprezados por representarem apenas 1,2% 

das observações; nesta amostra também foram desprezados alguns outliers 

univariados moderados, pela diferença entre a média e a média aparada a 5% ser 

sempre inferior a 1,4%. 
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Apresentados os resultados da validação da versão adaptada do questionário 

PRO-SDL com a amostra piloto e com a amostra do estudo, foi possível encontrar uma 

estrutura similar à do questionário PRO-SDL original (Stockdale & Brockett, 2011), ainda 

que com 12 itens em vez de 25. As correlações obtidas entre os fatores são, na 

generalidade, semelhantes. As correlações entre a dimensão iniciativa e as dimensões 

motivação e autoeficácia são menores do que as da escala original (0,20 e 0,26 em vez 

dos 0,60 e 0,54 da escala original, respetivamente). A maior correlação encontrada foi, 

tal como na escala original, entre o controlo e a autoeficácia (0,76 comparativamente 

aos 0,74 na escala original). 

II.3.5 Procedimentos de análise 

II.3.5.1 Análise univariada e multivariada 

Para concretizar os objetivos do estudo de medição da autodireção na 

aprendizagem (enquanto indicador da autonomia na aprendizagem) e sua quantificação 

em termos das respetivas dimensões, de medição da carga de trabalho dos estudantes 

e sua quantificação em termos das componentes de trabalho autónomo e presencial, e 

de medição da classificação intermédia41 de curso dos estudantes (enquanto indicador 

do desempenho académico), utilizaram-se os questionários previamente validados. 

Para a análise destes dados recorreu-se à análise univariada, nomeadamente medidas 

de estatística descritiva como as medidas de tendência central, de dispersão e de forma, 

de acordo com o sugerido por Marôco (2010). 

Procedeu-se à análise dos dados dos questionários QSE, QCT e PRO-SDL42 

para avaliar as relações entre a autodireção na aprendizagem, carga de trabalho total 

do estudante e classificação intermédia de curso, nomeadamente: (1) A intensidade e a 

direção da associação de tipo linear; (2) O valor preditivo da autodireção na 

aprendizagem e da carga de trabalho na classificação intermédia de curso; (3) O efeito 

das variáveis ano curricular e horário de frequência das aulas, nas variáveis autodireção 

na aprendizagem e carga de trabalho total do estudante. 

                                                

41 A «classificação intermédia» de curso é a média aritmética ponderada das classificações 
obtidas nas unidades curriculares realizadas com sucesso, em cada instante. Esta classificação 
está acessível a todos os estudantes no portal da IES, sendo atualizada sempre que há alteração 
nas classificações das unidades curriculares. 
42 Com recurso ao software IBM SPSS Statistics versão 22.0. 
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Medidas estatísticas descritivas 

As medidas de tendência central são valores únicos que tentam descrever 

os dados, identificando uma posição central no seu conjunto. De entre as várias medidas 

de tendência central, optou-se pela média, por ser a mais usada, pois o seu estimador, 

a média amostral, é mais exato, para a maior parte das distribuições, comparativamente 

com a mediana e a moda (Ferguson & Takane, 1989). A média tem ainda a vantagem 

de considerar a totalidade dos dados (Ferguson & Takane, 1989; Triola, 1998). Esta 

medida foi complementada com os quartis, nomeadamente o primeiro quartil (𝑄1), o 

segundo quartil (𝑄2) e o terceiro quartil (𝑄3), particularmente úteis quando existem 

assimetrias. 

Com as medidas de dispersão pretende-se caracterizar a variação dos dados 

relativamente à tendência central. A escolha recaiu no desvio padrão, cujo estimador é 

o desvio padrão amostral, por ser a medida mais importante e útil (Ferguson & Takane, 

1989; Triola, 1998). Esta medida foi complementada com os valores mínimo e máximo 

(indicativos da gama). Para caracterizar a forma da distribuição das variáveis em torno 

da média, recorreu-se a medidas de forma, como o índice de assimetria (𝑆𝐼) e o índice 

de achatamento (𝐾𝐼), por serem os mais conhecidos (Kline, 2011). Ambos são obtidos 

dividindo a assimetria e o achatamento pelos respetivos erros padrão. Seguiu-se a 

recomendação de Kline (2011), que indica valores de 𝐾𝐼 maiores de 10,0 como podendo 

ser problemáticos quanto à assimetria, e valores de 𝑆𝐼 maiores do que 3,0 indicadores 

de um achatamento extremo. 

Tendo por referência o que acabou de ser expresso, apresentam-se medidas 

de tendência central, medidas de dispersão e medidas de forma referentes a: 

− Autodireção na aprendizagem, e as suas dimensões controlo, iniciativa, motivação e 

autoeficácia, medidas com o questionário PRO-SDL; 

− Carga de trabalho total, carga de trabalho presencial e carga de trabalho autónomo e 

respetivas atividades de ensino e aprendizagem (aulas; avaliação; estudar para 

avaliação; fazer trabalho para avaliação; estudar/fazer exercícios antes ou depois das 

aulas; esclarecimento de dúvidas fora das aulas). 

A carga de trabalho presencial foi obtida somando o número de horas reportado em 

aulas e avaliação presencial; a carga de trabalho autónomo resultou da soma do 

número de horas dedicado a estudo para avaliação, a trabalhos para avaliação, a 

estudar ou a fazer exercício antes ou depois das aulas e a esclarecer dúvidas fora das 

aulas. Para este cálculo apenas foram consideradas as respostas que não tinham 

valores omissos. A carga de trabalho total obteve-se somando a carga de trabalho 

presencial e a carga de trabalho autónomo; 
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− Classificação intermédia de curso, correspondente à média das unidades curriculares 

concluídas com sucesso, enquanto medida de desempenho académico, obtida com o 

questionário QSE; 

Para além da amostra do estudo, a análise dos dados teve em consideração 

as variáveis horário de frequência das aulas (horário diurno e horário pós-laboral) e ano 

curricular (1º ano, 2º ano e 3º ano). 

Correlação linear 

Para o estudo da intensidade e a direção da associação de tipo linear entre a 

autodireção na aprendizagem, carga de trabalho total do estudante e classificação 

intermédia calculou-se o coeficiente de correlação de Pearson (𝑟). Para a avaliação 

da sua intensidade seguiu-se a recomendação de Marôco (2011), de que a intensidade 

é considerada moderada a partir de um coeficiente de 0,25, sendo forte a partir de 0,5 

e muito forte para valores superiores ou iguais a 0,75. Calculou-se ainda o coeficiente 

de determinação (𝑟2) que indica quanta variância é partilhada por duas variáveis. 

Regressão linear univariada 

Para avaliar o valor preditivo da autodireção na aprendizagem e da carga de 

trabalho na classificação intermédia, recorreu-se ao modelo de regressão linear 

univariado, no qual a relação entre uma variável dependente (𝑌) e uma ou mais variáveis 

independentes (𝑋𝑖  ; 𝑖 = 1, … , 𝑝) é do tipo: 

𝑌𝑗 = i1 + b1𝑋1𝑗 + b2𝑋2𝑗 + ⋯ + 𝑏𝑝𝑋𝑝𝑗 + e𝑗 (Equação 1) 

Neste modelo,  i1 e bi são os coeficientes de regressão (i1 é a ordenada na 

origem e bi representa os declives parciais) e ej representa os erros ou resíduos do 

modelo (Hayes, 2013). Segundo este modelo, a intensidade da relação da variação da 

variável dependente (𝑌) com a variação das variáveis independentes (𝑋𝑖 ; 𝑖 = 1, … , 𝑝), 

depende dos coeficientes da regressão bi. A existência de mais de uma variável 

independente faz com que o modelo seja designado por modelo de regressão linear 

múltipla (ver Figura 14). 
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Figura 14. Diagrama estatístico do modelo de regressão linear múltipla (duas variáveis 
independentes) 
Nota: adaptado de Hayes, 2013 

Nesta investigação, a aplicação deste modelo faz-se com a autodireção na 

aprendizagem e a carga de trabalho como variáveis independentes e a classificação 

intermédia de curso como variável dependente. A possibilidade do ano curricular e do 

horário de frequência das aulas poderem ser também variáveis independentes do 

modelo, foi igualmente ponderada, pois como referido por Mâroco (2011): 

“o investigador pode conhecer à partida quais as variáveis independentes a 

incluir no seu modelo de regressão. Porém, principalmente em fases exploratórias da 

regressão linear, o investigador pode desconhecer qual ou quais as variáveis que 

conduzem ao ‘melhor modelo’…. Os procedimentos de seleção de variáveis 

apresentam a vantagem de indicar, com base num critério exato, quais as variáveis 

que apresentam relações mais fortes com a variável dependente e por isso são 

melhores candidatas ao modelo definitivo”. (p. 718) 

Por se tratar de um modelo de regressão linear múltipla, com mais do que uma 

variável independente, avalia-se a pertinência de considerar efeitos de mediação e/ou 

de moderação. Ou seja, as variáveis independentes podem ter efeitos preditores diretos 

na variável dependente (ausência de mediação e/ou de moderação), mas também 

podem ter efeitos preditores indiretos (ocorrência de mediação e/ou de moderação). 

A mediação (Baron & Kenny, 1986; Hayes, 2013) existe quando as variáveis 

independentes (𝑋 e 𝑀) influenciam a variável dependente (𝑌), e uma das variáveis 

independentes (𝑋) influencia a outra variável independente (𝑀), que é a variável 

mediadora (ver Figura 15). 

Na moderação (Baron & Kenny, 1986; Hayes, 2013), a intensidade da influência 

de uma variável independente (𝑋) na variável dependente (𝑌), depende da interação 

(𝑋 × 𝑊), entre a variável moderadora (𝑊) e a variável independente (𝑋). A variável 

moderadora não tem nenhuma relação com a variável independente (ver Figura 16). 
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Figura 15. Diagrama conceptual do modelo de mediação (uma variável independente) 
Nota: adaptado de Hayes, 2013 

 
Figura 16. Diagrama conceptual do modelo de moderação (uma variável independente) 
Nota: adaptado de Hayes, 2013 

A diferença entre a mediação e a moderação é explicada por Jose (2013), 

referindo que na mediação a ênfase é colocada no mecanismo que opera entre as 

variáveis independentes (preditores) e a variável dependente, examinando-se as 

relações que as variáveis independentes têm com a dependente, mas também a relação 

que as variáveis independentes têm entre si e o modo como esta relação influencia o 

poder preditivo do modelo. Já a moderação envolve, para além das variáveis 

independentes, um termo que resulta da sua interação e que dá informação sobre a 

capacidade que as variáveis independentes têm de, em conjunto, prever a variável 

dependente. Ou seja, “o mediador é uma variável que está numa relação causal entre 

duas variáveis, enquanto o moderador não faz parte da relação causal entre as duas 

variáveis” (MacKinnon, Fairchild, & Fritz, 2007, p. 594). 

Sobre as diferenças e semelhanças entre as variáveis mediadoras e as 

variáveis moderadoras, Frazier, Tix e Barron (2004) destacam o facto de uma dada 

variável poder funcionar como moderadora ou mediadora, dependendo das questões 

de investigação e da teoria a testar. De um modo geral, as variáveis moderadoras são 

introduzidas na ocorrência de relações inesperadamente fracas ou inconsistentes entre 

a(s) variável(is) independente(s) e a variável dependente. Isso pode não acontecer para 

um determinado subgrupo dos participantes, que vai ser posto em evidência pela 

variável moderadora. Em contraste, a procura de variáveis mediadoras acontece 

perante a existência de uma relação forte entre a(s) variável(is) independente(s)e uma 
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variável dependente, quando se pretende explorar o mecanismo por trás desta relação 

(Baron & Kenny, 1986). 

É também possível a ocorrência simultânea dos dois tipos de variáveis, 

designada frequentemente por moderação mediada e/ou mediação moderada, o que 

são, segundo Hayes (2013, p. 10), processos condicionais, nos quais se “combinam 

ambos os efeitos, com o foco na estimativa e interpretação da natureza condicional 

(componente moderadora) dos efeitos diretos e indiretos (componente mediadora) da 

variável independente 𝑋 na variável dependente 𝑌”. 

No caso desta investigação, formula-se a hipótese da autodireção na 

aprendizagem (𝑋) ser um preditor da classificação intermédia de curso (𝑌), estando 

esta relação mediada pela carga de trabalho total (𝑀) e moderada pelo ano curricular 

(𝑊1) e pelo horário de frequência das aulas (𝑊2). Por este motivo, o modelo de 

moderação mediada é o que mais se adequa. Segundo a recomendação de Hayes 

(2013), se nem todas as correlações deste modelo forem significativas, então deve-se 

recorrer a modelos mais simples, que incluam apenas o tipo de correlação 

estatisticamente significativa identificada, o que nesta investigação se limitou ao modelo 

de regressão linear múltipla simples (apenas de efeito direto). Consequentemente, 

apresentam-se as equações e diagramas conceptuais para o modelo de mediação 

moderada e para o modelo simples (de efeito direto). 

No modelo de mediação moderada (ver Figura 17, equação 2 e equação 3), 

a intensidade da influência da variável independente (𝑋) na variável dependente (𝑌), 

depende da interação entre as variáveis moderadoras (𝑊1) e (𝑊2) e a variável 

independente, (𝑋 × 𝑊1) e (𝑋 × 𝑊2), mas a variável dependente (𝑌) também é 

influenciada pela variável mediadora (𝑀), que por sua vez também é influenciada pela 

variável independente (𝑋). Também aqui, a intensidade da influência da variável 

mediadora (𝑀) na variável dependente (𝑌), depende da interação entre as variáveis 

moderadoras (𝑊1) e (𝑊2) e a variável mediadora, (𝑀 × 𝑊1) e (𝑀 × 𝑊2). 

𝑀 = i1 + a1X + a2W1 + a3W2 + a4(XW1) + a5(XW2) + e𝑀 (Equação 2) 

𝑌 = i2 + c′1X + c′2W1 + c′3W2 + c′4(XW1) + c′5(XW2) + b1M + b2(MW1) + b3(MW2) + e𝑌 

(Equação 3) 
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Figura 17. Diagrama conceptual do modelo de mediação moderada (uma variável 
independente) 
Nota: adaptado de Hayes, 2013 

No modelo linear simples (ver Figura 18 e equação 4), a variável dependente 

(𝑌) depende diretamente das variáveis independentes (𝑋), (𝑊1), (𝑊2) e (𝑀). 

𝑌 = i1 + a1X + a2W1 + a3W2 + a4M + e𝑌 (Equação 4) 

 

Figura 18. Diagrama conceptual do modelo linear simples (quatro variáveis 
independentes) 
Nota: adaptado de Hayes, 2013 
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Em ambos os casos, a estimativa dos coeficientes de regressão foi feita pelo 

método dos mínimos quadrados, que minimiza os erros ou resíduos de cada modelo. 

Obtendo-se coeficientes de regressão diferentes de zero, foi verificado se estes eram 

significativamente diferentes de zero, através de testes de hipóteses43. Em caso 

afirmativo, o coeficiente de determinação (𝑟2) foi usado para indicar a proporção da 

variabilidade total explicada pela regressão (Marôco, 2011). 

Relativamente ao modo como as variáveis podem ser adicionadas ao modelo, 

isso pode ocorrer simultaneamente (método padrão, designado por método enter), ou 

por seleção. No caso da seleção de variáveis, Marôco (2011) destaca três métodos 

sequenciais: 

1) Seleção forward: as variáveis independentes vão sendo adicionadas ao modelo em 

função de apresentarem a maior correlação com a variável dependente, depois de 

ajustados os efeitos de cada uma das variáveis independentes já adicionadas; 

2) Seleção backward: o modelo é iniciado com todas as variáveis independentes, que vão 

sendo progressivamente removidas se o valor da estatística 𝐹 parcial for menor que o 

valor crítico de 𝐹. A cada variável removida, o modelo vai sendo reajustado; 

3) Seleção stepwise: este método combina as principais características dos métodos de 

seleção forward e backward. O método inicia-se com uma única variável 

independente (como no método forward), mas a adição de cada uma das variáveis 

independentes ao modelo é testada como no método backward. Neste método é 

possível a remoção de uma variável cuja importância no modelo seja reduzida pela 

adição de outras variáveis. 

Segundo Marôco (2011, p.720) “o procedimento aconselhável com este tipo de 

análise é a utilização dos três métodos e identificar quais as variáveis que são deixadas 

de fora pelos três métodos em simultâneo. Estas variáveis podem então ser eliminadas 

da análise e o modelo mais parcimonioso pode então ser ajustado às outras variáveis”. 

Esta foi a opção seguida neste estudo, no caso do modelo linear simples (de efeito 

direto) 44, tendo-se sempre comparado os resultados dos métodos enter, forward, 

backward e stepwise. 

O modelo de regressão linear múltipla, seja o de mediação moderada ou o 

simples, implicam um conjunto de pressupostos que Tabachnick e Fidell (2013) 

descrevem e que aqui se apresentam resumidamente, por terem sido verificados: 

                                                

43 Com recurso ao IBM SPSS Statistics versão 22.0.para o modelo linear simples, e com a macro 
PROCESS 2.16 (Hayes, 2013) no IBM SPSS Statistics versão 22.0.para o modelo de mediação 
moderada, pela criação automática das variáveis moderadoras e simplicidade na apresentação 
dos efeitos indiretos. 
44 O uso da macro PROCESS 2.16 no IBM SPSS Statistics 22.0 não permite selecionar variáveis. 
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1) Tamanho da amostra: a relação entre o tamanho da amostra e o número de variáveis 

independentes tem de ser substancial, podendo usar-se como regra 𝑁 ≥ 50 + 8𝑚, 

onde 𝑚 é o número de variáveis independentes (admitindo a existência de uma 

correlação média entre as variáveis independentes e a variável dependente, =0,05 

e =0,20). Pode ser necessário um número maior de casos se a variável dependente 

for assimétrica, se for expectável um tamanho do efeito menor ou um erro de medida 

maior. A utilização do método stepwise requer uma relação entre o número de casos 

e o número de variáveis independentes de 40 para 1. 

2) Observações influentes: estas observações são as que demonstram ter maior 

impacto (mais do que as restantes) no cálculo dos vários parâmetros do modelo. Só 

devem ser incluídas no modelo se forem representativas da população. Há várias 

medidas de diagnóstico de observações influentes, nomeadamente: ponto de 

alavanca centralizado (leverage) ser maior do que 2 × (𝑘 + 1)/𝑁, onde 𝑘 é o número 

de variáveis independentes do modelo e 𝑁 a dimensão da amostra; distância de Cook 

ser maior que 4/(𝑁 − 𝑘 − 1), idem para 𝑘 e 𝑁; e distância de Mahalanobis ser maior 

que o valor crítico da distribuição qui-quadrado quando o número de graus de 

liberdade é o número de variáveis independentes (Pestana & Gageiro, 2008). 

3) Outliers: o modelo de regressão linear univariado é muito sensível à existência de 

outliers, pelo que os dados devem ser examinados previamente, relativamente à 

variável dependente e às variáveis independentes. Os outliers devem ser identificados 

através do impacto que têm na solução final, sendo definidos como os casos nos quais 

os valores dos resíduos estandardizados são superiores a 3,3 (ou inferiores a -3,3). 

4) Multicolinearidade e singularidade: a multicolinearidade existe se as variáveis 

independentes estão fortemente correlacionadas (𝑟  0,9;  > 10); a singularidade 

acontece quando uma variável independente é a combinação de outras variáveis 

independentes (como no caso de se incluir uma variável latente de 2ª ordem e as 

respetivas dimensões ou fatores). No modelo de regressão linear univariado não 

pode existir nem multicolinearidade nem singularidade. 

5) Normalidade, linearidade, homocedasticidade e independência dos resíduos: este 

modelo exige que os resíduos sejam aleatórios, independentes e com distribuição 

normal de média zero e variância constante, o que pode ser verificado graficamente. 

Alternativamente, a normalidade é testada com o teste de Kolmogorov-Smirnov aos 

resíduos não-estandardizados; a independência dos resíduos é testada comparando 

a estatística de Durbin-Watson 𝑑, com os valores limite 𝑑L e 𝑑U, (que estão tabelados; 

Cummins, sem data) de acordo com a Tabela 16 (Marôco, 2011). 
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Tabela 16. Recomendação para a rejeição e não-rejeição da hipótese de não existência de 
autocorrelação entre os resíduos (H0) 

𝑑 pertence a DECISÃO 

[0 ; 𝑑L ] Rejeitar H0 ; autocorrelação positiva 

[𝑑L ; 𝑑U [ Nada se pode concluir 

[𝑑U ; 4 − 𝑑U [ Não rejeitar H0 ; autocorrelação nula 

[4 − 𝑑U ; 4 − 𝑑L [ Nada se pode concluir 

[4 − 𝑑L ; 4 [ Rejeitar H0 ; autocorrelação negativa 

 

Análise de variância fatorial 

O efeito das variáveis ano curricular e horário de frequência das aulas, nas 

variáveis autodireção na aprendizagem e carga de trabalho do estudante (total, 

presencial e autónomo), foi estudado recorrendo à análise de variância (ANOVA). A 

ANOVA compara a variância dentro dos grupos (variância residual) com a variância 

entre os grupos (variância de fator). Os grupos são constituídos pelos valores tomados 

pela variável que, na análise de variância, se designa por fator. Se a variância residual 

for significativamente inferior à variância de fator, então o fator tem um efeito significativo 

sobre a variação da variável dependente. 

Foi usada a ANOVA fatorial (two-way) para determinar se os fatores ano 

curricular e horário de frequência das aulas influenciam a variável autodireção na 

aprendizagem; o mesmo foi feito para a variável carga de trabalho total. Uma vez que 

um dos fatores pode ter três valores distintos (1º ano, 2º ano e 3º ano), fez-se também 

testes post-hoc para identificar quais os grupos com médias significativamente 

diferentes. Dos vários testes possíveis, optou-se pelo teste de Tukey por ser “um dos 

mais potentes e robustos… para amostras grandes” (Marôco, 2011, p. 216). 

A ANOVA exige a verificação da normalidade da variável dependente e da 

homogeneidade das variâncias populacionais, quando se comparam duas ou mais 

populações, para as quais se pode usar o teste de Kolmogorov-Smirnov e o teste de 

Levene, respetivamente (Marôco, 2011). O tamanho da amostra é de extrema 

importância, porque há um número mínimo de casos que é preciso assegurar, e 

“amostras muito grandes podem conduzir a resultados estatisticamente significativos… 

mesmo que as diferenças entre os grupos sejam pequenas” (Marôco, 2011, p. 248). 

Pestana e Gageiro (2008) indicam que o tamanho mínimo de casos na amostra do 

estudo para fatores com três níveis é de 80 casos, e o número mínimo de casos em 

cada subgrupo é 27. Para acautelar a questão das amostras de grande dimensão, é 

necessário avaliar o tamanho do efeito. As medidas do tamanho do efeito “são 

estatísticas estandardizadas independentes da dimensão da amostra e que servem 
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para quantificar a magnitude da diferença relativa (em unidades de desvio-padrão) entre 

tratamentos; ou da relação (associação) entre a variável dependente e o(s) fator(es)” 

(Marôco, 2011, p. 249). Ferguson (2009) indica as medidas eta quadrado (η2) e eta 

quadrado parcial (ηpi
2 ) como as mais comummente usadas na ANOVA fatorial (no caso 

de um fator, eta quadrado e eta quadrado parcial têm o mesmo valor). Espirito Santo e 

Daniel (2018) sugerem a sua interpretação de efeito pequeno, médio e grande com base 

nos valores limite de 0,0099, 0,0588 e 0,1379, respetivamente, que foram os critérios 

adotados nesta investigação. 

II.3.5.2 Análise de conteúdo 

Como já foi referido, na investigação a que se reporta este trabalho os dados 

qualitativos foram obtidos através das entrevistas semiestruturadas. O resultado destas 

entrevistas foram as respetivas gravações áudio, que são a primeira abstração da 

presença física das pessoas a conversar, com a perda da linguagem corporal, como a 

postura e os gestos. De seguida, as gravações foram transcritas, sendo esta a segunda 

abstração, na qual, segundo Kvale (2008, p. 93), “o tom de voz, as entoações e a 

respiração se perdem”. O autor (ibidem) vê a transcrição como um processo 

interpretativo no qual as diferenças entre o discurso oral e o texto escrito dão azo a uma 

série de questões de ordem prática. Na opinião deste autor, as transcrições são 

traduções de uma forma narrativa para outra, e as tentativas de fazer transcrições 

verbatim produzem “híbridos, constructos artificiais que não são adequados nem para 

as conversações orais nem para o estilo formal do texto escrito” (idem, ibidem). 

Consequentemente, o critério sobre o tipo de transcrição a fazer deve ter em 

consideração a adequação aos objetivos da investigação. 

No caso da investigação que aqui se apresenta, as transcrições foram feitas 

pela investigadora, tendo-se considerado que a transcrição não verbatim era a mais 

adequada, por enfatizar o conteúdo face à forma, tornando a informação mais facilmente 

compreensível. Por conseguinte, foi feita a harmonização das formas verbais, a 

eliminação dos ruídos, das «bengalas» de expressão, das palavras soltas e interjeições 

e das repetições que não se revelaram significativas (Terrasêca, 1996), mas apenas na 

medida estritamente necessária: a suficiente para melhorar a compreensão do 

conteúdo, sem que lhe fosse retirada a sua autenticidade; as pausas não foram 

registadas, optando-se pela pontuação característica do discurso escrito. Depois de 

transcritas, as entrevistas foram lidas enquanto a gravação era ouvida, para corrigir 

eventuais lapsos e gralhas. Note-se que estas transcrições não verbatim foram obtidas 

a partir de versões verbatim iniciais, como sugerido por Wengraf (2001). 
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Ainda durante a transcrição procuraram-se sinais de enviesamento no discurso 

dos entrevistados, provocados pela situação da entrevista, que os possa ter levado a 

manifestar opiniões e pontos de vista que apenas reflitam parcialmente os seus. Este 

procedimento é sugerido por Flick (2007) como uma forma de validar dados recolhidos 

através de entrevista. De modo a garantir o anonimato de todos os envolvidos, direta ou 

indiretamente, foram também omitidas todas as referências feitas pelos entrevistados a 

outras IES que não fossem o ISEP, a unidades curriculares e tópicos abordados em 

unidades curriculares que as pudessem identificar, e a professores indicados pelo nome 

ou pelas unidades curriculares que lecionam, de acordo com as questões de ética 

referidas anteriormente (subcapítulo II.3.1). A menção das unidades curriculares de 

anteprojeto e projeto foi mantida, pela sua ligação estreita aos objetivos deste estudo, 

por serem unidades curriculares que procuram promover a autonomia na aprendizagem 

dos estudantes. Para facilitar a interpretação das respostas dos entrevistados, 

completaram-se as palavras naturalmente omissas, que resultam da resposta curta às 

perguntas da entrevistadora. 

Pelo seu carácter aberto e flexível, as metodologias de orientação qualitativa 

(e consequentemente, as mistas) produzem quase sempre uma enorme quantidade de 

informação descritiva que precisa de ser organizada e reduzida por forma a possibilitar 

a descrição e interpretação do fenómeno em estudo. Um dos métodos mais utilizado é 

a análise de conteúdo, à qual se recorreu neste trabalho, por ser uma técnica que 

permite avaliar de forma sistemática um corpo de texto por forma a desvendar e 

identificar a presença e tendência de ocorrência de expressões/frases/temas 

considerados «chave» e que possibilitem uma comparação posterior (Coutinho, 2011). 

A análise de conteúdo dos dados qualitativos, obtidos através das entrevistas, 

foi organizada em torno de três polos cronológicos: “1) A pré-análise; 2) A exploração 

do material; e 3) O tratamento dos resultados, a inferência e a interpretação” (Bardin, 

1977/2011, p.121). 

Na fase de pré-análise, na qual se faz a identificação dos dados pertinentes 

(Esteves, 2006), foi selecionado o material relevante, constituindo um texto que é o 

corpus de análise. Nas entrevistas semiestruturadas é frequente haver informação que 

não se relaciona diretamente com os objetivos do estudo, pois é permitido aos 

entrevistados que desenvolvam livremente as suas ideais (idem, ibidem). Nesta 

constituição do corpus foram respeitadas as seguintes regras (Bardin, 1977/2011): 

- Exaustividade (uma vez selecionado o corpus, este deve ser usado na sua totalidade); 
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- Representatividade (a análise pode efetuar-se numa amostra, desde que o material a 

isso se preste, uma vez que nem todo o material é suscetível de dar lugar a uma 

amostragem); 

- Homogeneidade (os documentos retidos devem obedecer a critérios precisos de 

escolha e não apresentar demasiadas singularidades fora desses critérios); 

- Pertinência (os documentos retidos devem ser adequados ao objetivo da análise). 

A fase de exploração do material consistiu essencialmente na sua codificação, 

decomposição ou enumeração. A codificação permite atingir uma representação do 

conteúdo ou da sua expressão, através de: (1) Recorte, que é a escolha das unidades 

(de registo e de contexto); (2) Enumeração, que é a escolha das regras de contagem; 

(3) Classificação e agregação, que é a escolha das categorias. 

Segundo Bardin (1977/2011, p. 130) a unidade de registo “é a unidade de 

significação a codificar e corresponde ao segmento de conteúdo a considerar como 

unidade de base“. Nesta investigação optou-se pelo tema como unidade de registo, por 

ser a “que se liberta naturalmente de um texto analisado segundo certos critérios 

relativamente à teoria que serve de guia à leitura” (idem, ibidem, p. 131), sendo 

enfatizada a afirmação feita sobre um assunto, independentemente do modo como está 

a ser formulada (expressão, frase, conjunto de frases). As categorias foram criadas 

recorrendo a procedimentos abertos (também designados de exploratórios), nos quais 

“as categorias devem emergir, fundamentalmente do próprio material.… mas é inegável 

que uma primeira formulação das categorias pode ser inspirada, no caso das 

entrevistas, pelos objetivos ou pelos tópicos de questionamento que foram 

estabelecidos no guião de preparação das mesmas” (Esteves, 2006, p. 110). Foram 

definidas previamente algumas categorias que se agregaram em três dimensões e que 

aqui se sumariam: 

− Dimensão autonomia na aprendizagem: características que a definem, papel do 

contexto formal de ensino superior e relações entre autonomia na aprendizagem e 

carga de trabalho e desempenho académico; 

− Dimensão carga de trabalho: componente presencial da carga de trabalho, carga de 

trabalho autónomo e relação entre a carga de trabalho e o desempenho académico; 

− Dimensão frequência do curso: expectativas relativamente ao curso, o seu grau de 

dificuldade e exigência, e experiências positivas associadas à frequência do curso. 

Na escolha das categorias, houve o cuidado de estas observarem as 

qualidades que Bardin (1977/2011) refere como necessárias para que as mesmas 

possam ser consideradas boas, e que aqui se retomam: exaustividade (esgotar a 

totalidade do material); homogeneidade (na definição das categorias haver uma só 



PROCESSO DE BOLONHA, AUTONOMIA NA APRENDIZAGEM E CARGA DE TRABALHO 

UM ESTUDO COM ESTUDANTES DE ENGENHARIA 

CAPÍTULO II.3 Procedimentos de recolha, validação e análise 169 
 

dimensão de análise); pertinência (as categorias escolhidas estarem relacionadas com 

os objetivos do estudo e com as questões que o orientam); objetividade e fidelidade (a 

definição das categorias permitir que investigadores diferentes obtenham o mesmo 

resultado). 

O princípio de exclusão mútua foi encarado, tal como sugere L’Écuyer (1990), 

como uma qualidade e não como uma exigência. Por este motivo, optou-se pela não 

necessidade de exclusão mútua. Para L’Écuyer (1990), a obrigatoriedade de incluir um 

determinado elemento numa única categoria, quando este claramente poderia ser 

também incluído numa outra, é “eliminar um certo número de relações” (idem, ibidem, 

p. 91) reduzindo a riqueza da análise. Não é por duas categorias conterem um mesmo 

elemento, que isso as torna sinónimas, pois o critério para a escolha das categorias 

“deve ser a diferença de sentido e não a semelhança de palavras ou frases” (idem, 

ibidem). 

Finalmente, na fase do tratamento dos resultados, da inferência e da 

interpretação, os resultados em bruto foram tratados de maneira a serem significativos 

e válidos, pois é a relação entre os dados obtidos e a fundamentação teórica que dá 

sentido à interpretação. 

Como atrás foi referido, a propósito de outros procedimentos de análise, 

também na análise de conteúdo é preciso assegurar a validade e fiabilidade. Quanto à 

validade, não há questões que sejam específicas da análise de conteúdo (Vala, 1986). 

Já a fiabilidade na análise conteúdo é, segundo Krippendorff (2004), de três tipos: 

precisão, reprodutibilidade e exatidão. 

A precisão existe quando a mesma pessoa obtém os mesmos resultados de 

codificação em momentos diferentes no tempo, sendo a sua ausência referida como 

inconsistência individual ou desvios intracodificador. A reprodutibilidade existe quando 

pessoas diferentes, em condições diferentes, aplicam as mesmas instruções de 

codificação ao mesmo material e obtêm resultados semelhantes, sendo a sua presença 

referida como fiabilidade intercodificadores ou acordo intersubjetivo. 

A exatidão está presente quando o processo de codificação usado está de 

acordo com o de um procedimento padrão conhecido, sendo a sua ausência referida 

como desvios relativamente a um dado padrão. Na prática, estes padrões raramente 

existem na análise de conteúdo, pelo que é praticamente impossível usar a exatidão 

como indicador de fiabilidade. Por outro lado, a precisão não é suficiente para detetar 

erros sistemáticos cometidos pela mesma pessoa, e que se tendem a repetir 

independentemente de quando é feita a codificação. Por este motivo, a reprodutibilidade 
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é a melhor maneira de garantir a fiabilidade, asseguradas algumas condições: as 

instruções de codificação têm de ser facilmente comunicáveis, exaustivamente 

formuladas e claras; os diferentes codificadores têm de ser indivíduos igualmente 

capazes e independentes uns dos outros (idem, ibidem). 

Para o autor (ibidem), a medição correta da fiabilidade está dependente de 

saber quanto é o desvio entre os dados e a fiabilidade ideal, e saber se este desvio é 

admissível quando comparado com padrões de fiabilidade aceitáveis. Procurando 

identificar qual é a medida de concordância entre codificadores mais adequada, o autor 

(ibidem) alerta para a inadequação de várias medidas existentes: as que usam o 

desempenho individual de cada codificador como uma variável, correlacionando-as e 

aplicando-lhes medidas de consistência; as que contabilizam percentualmente as 

unidades codificadas sobre as quais há acordo, relativamente ao total de unidades 

codificadas; as que fazem a correção da concordância quanto ao acaso, mas com as 

quais se obtêm valores diferentes em determinadas circunstâncias. 

Nas suas publicações, Krippendorff (2004a, 2004b) apresenta vários exemplos 

matemáticos que mostram as limitações das muitas medidas de concordância que têm 

sido largamente usadas nas últimas décadas, apresentando como alternativa o alfa () 

de Krippendorff. Esta é a medida de concordância entre codificadores usada nesta 

investigação, por apresentar diversas vantagens: pode ser usada para qualquer número 

de codificadores (dois, no caso desta investigação) e qualquer tipo de dados; para 

amostras grandes e amostras pequenas, e com valores omissos. Quanto ao critério de 

aceitação, é seguida a recomendação de Krippendorff (2004a) de usar α ≥ 0,80, tendo 

como limite mínimo aceitável α ≥ 0,667. 

Genericamente,  é obtido comparando o desacordo observado 𝐷𝑜, com o 

desacordo esperado 𝐷𝑒 (ver equação 5). 

𝛼 = 1 −
𝐷𝑜

𝐷𝑒
 

(Equação 5) 

O desacordo esperado não é zero, mas sim aquele que se obtém quando a 

codificação é feita aleatoriamente. Estatisticamente, é provável, que mesmo num 

processo de codificação feito «à sorte», exista algum grau de concordância, não 

havendo, por isso, um desacordo total. Deste modo, no alfa de Krippendorff existem 

dois valores que podem ser inequivocamente interpretados:  = 1, quando existe 

concordância perfeita, não se observando desacordo (𝐷𝑜 = 0);  = 0, quando a 

concordância se deve totalmente ao acaso, sendo o desacordo observado igual ao 

desacordo esperado (𝐷𝑜 = 𝐷𝑒). 
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O procedimento usado neste investigação para calcular o alfa () de 

Krippendorff (Krippendorff, 2011), recorreu a dois codificadores e consistiu em: 

1) Construir uma tabela com os dados da fiabilidade, com duas linhas (uma por cada 

codificador) e 𝑁 colunas (correspondentes às unidades codificadas 

independentemente por cada codificador); nas quadrículas inscrever as categorias 

atribuídas a cada unidade por cada um dos codificadores, obtendo um total de 𝑛 

unidades categorizadas pelos dois codificadores (𝑛 = 2𝑁); 

2) Construir a matriz de coincidências (matriz 𝑐 × 𝑘), com as frequências com que 

ocorre cada par possível de codificação (𝑜𝑐𝑘); trata-se de uma matriz simétrica com 

as frequências da concordância de codificação (𝑜𝑐𝑐) na diagonal; 𝑛𝑐 é o total das 

frequências por linha e 𝑛𝑘 é o total das frequências por coluna (ver Figura 19). 

 

Figura 19. Esquema simplificado da matriz de concordância 

3) Calcular o alfa () de Krippendorff através da equação 6. 

𝛼 =
(𝑛 − 1) ∑ 𝑜𝑐𝑐𝑐 − ∑ 𝑛𝑐(𝑛𝑐 − 1)𝑐

𝑛(𝑛 − 1) − ∑ 𝑛𝑐(𝑛𝑐 − 1)𝑐
 

(Equação 6) 

Foi adotada a recomendação de Neuendorf (2002) de avaliar a fiabilidade em 

dois momentos distintos: avaliação piloto e avaliação final. A avaliação piloto deve ser 

feita numa subamostra aleatória da amostra total a codificar, e sendo detetados 

problemas, as categorias devem ser revistas. A avaliação final deve ser feita numa 

subamostra aleatória diferente da usada para a avaliação piloto. Para Neuendorf (2002, 

p. 146), esta avaliação piloto “é essencial para o desenvolvimento de um esquema de 

categorização válido, fiável e útil”. 

Consequentemente, nesta investigação, procedeu-se à avaliação piloto da 

fiabilidade, com dois codificadores independentes, que categorizaram uma entrevista 

selecionada aleatoriamente. Esta primeira avaliação permitiu ajustar as categorias, 

reduzindo-as, e esclarecendo o que cada uma delas abrangia. 
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Quanto à dimensão da subamostra a utilizar para a avaliação final da 

fiabilidade, Neuendorf (2002) refere a dificuldade na sua definição, e a sua discordância 

de recomendações percentuais (10% a 20%), que considera grosseiras, por poderem 

conduzir a subamostras demasiado pequenas ou demasiado grandes. Na sua opinião, 

esta subamostra deve ter pelo menos 50 unidades de registo, não necessitando de ser 

superior a 300. 

Deste modo, e concluída a avaliação piloto, procedeu-se à avaliação final da 

fiabilidade, com os mesmos dois codificadores, que codificaram duas entrevistas 

selecionadas aleatoriamente, havendo o cuidado de excluir a entrevista que tinha sido 

usada na avaliação piloto. Na avaliação final foram categorizadas 56 unidades de 

registo, respeitando as indicações de Neuendorf (2002) quanto ao tamanho da 

subamostra. Construídas a tabela com os dados da fiabilidade e a matriz de 

coincidências, calculou-se o alfa () de Krippendorff45. Os dados foram identificados 

como nominais (por não haver nenhuma relação hierárquica entre as categorias, um 

maior ou menor desvio entre a categorização feita pelos codificadores não tem 

significado quantitativo; caso existisse alguma relação, poder-se-ia classificar os dados 

como ordinais) e foi usado bootstraping (com 10000 amostras) para obter o intervalo de 

confiança. A categorização utilizada foi aceite com α = 0,8171  evidenciando 

concordância forte intercotadores (intervalo de confiança a 95% ]0,6951; 0,9187[ e uma 

probabilidade de 0,5% de atingir o valor mínimo aceitável de 0,667; informação adicional 

no Apêndice 6). 

                                                

45 Com recurso à macro KALPHA (Hayes & Krippendorff, 2007) para o software IBM SPSS 
Statistics versão 22.0. 
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Em suma, neste capítulo… 

  

➢ Ponderaram-se as implicações éticas, adotando-se os princípios e exigências 

éticas recomendados na “Carta Europeia do Investigador” e na “Carta ética” da 

Sociedade Portuguesa de Ciências da Educação. 

➢ Descreveram-se as três fases de recolha de dados e respetivos 

procedimentos, que decorreram entre 2011/12 e 2014/15. 

➢ Indicaram-se os documentos analisados. 

➢ Descreveram-se os questionários sociodemográfico e escolar (QSE), e da carga 

de trabalho (QCT), com que se mediu a classificação intermédia de curso e a 

carga de trabalho, respetivamente. 

➢ Descreveu-se o questionário «Personal Responsability Orientation to Self-Direction 

in Learning» (PRO-SDL), usado para medir a autodireção na aprendizagem, 

justificando a sua escolha. 

➢ Apresentaram-se os tópicos e objetivos das entrevistas semiestruturadas, 

justificando a sua escolha. 

➢ Descreveram-se os procedimentos de validação dos questionários QSE e QCT. 

➢ Descreveram-se os procedimentos de validação do questionário PRO-SDL, que 

incluiram análise fatorial exploratória e confirmatória. 

➢ Descreveram-se as medidas estatísticas usadas para a autodireção na 

aprendizagem, a carga de trabalho e a classificação intermédia de curso, 

justificando a sua escolha. 

➢ Descreveu-se o procedimento para estudar a relação entre estas variáveis com 

o coeficiente de correlação de Pearson. 

➢ Descreveu-se o procedimento para avaliar o valor preditivo da autodireção na 

aprendizagem e da carga de trabalho na classificação intermédia de curso, com 

o modelo de regressão linear univariado de mediação moderada (processos 

condicionais), e de efeito direto. 

➢ Descreveu-se o procedimento para avaliar o efeito do ano curricular e do horário 

de frequência das aulas, na autodireção na aprendizagem e na carga de trabalho 

com análise de variância (ANOVA two-way). 

➢ Descreveu-se o procedimento de análise de conteúdo dos dados qualitativos, 

obtidos através das entrevistas, nomeadamente quanto à escolha do corpus, das 

unidades de registo, da categorização e da avaliação da fiabilidade. 
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PARTE III RESULTADOS DA ANÁLISE E SUA DISCUSSÃO 

Esta parte do trabalho diz respeito à apresentação e análise interpretativa dos 

dados recolhidos na componente empírica do estudo. 

CAPÍTULO III.1 Resultados da análise univariada e multivariada 

Neste capítulo… 

 

Apresentam-se os resultados da análise univariada e multivariada dos dados, 

que incluem: medidas de tendência central, de dispersão e de forma, da autonomia na 

aprendizagem, do desempenho académico e da carga de trabalho (subcapítulo III.1.1); 

correlações entre a autonomia na aprendizagem, o desempenho académico e a carga 

de trabalho (subcapítulo III.1.2); efeitos preditores da autonomia na aprendizagem, da 

carga de trabalho, do ano curricular e do horário de frequência das aulas no 

desempenho académico (subcapítulo III.1.3); e influência do ano curricular e do horário 

de frequência das aulas na autonomia na aprendizagem e na carga de trabalho 

(subcapítulo III.1.4). Sempre que relevante, foram incluídas nestas análises, as 

dimensões e componentes parciais das variáveis, e os subgrupos respeitantes a cada 

um dos três anos curriculares e aos dois horários de frequência das aulas. 

III.1.1 Medidas da autonomia na aprendizagem, da carga de trabalho e do 

desempenho académico 

Nos subcapítulos III.1.1.1 e III.1.1.2 apresentam-se medidas de tendência 

central, de dispersão e de forma da autonomia na aprendizagem, nomeadamente da 

autodireção na aprendizagem medida com o questionário PRO-SDL adaptado e 

validado para a população do estudo (versão com 12 itens, correspondente ao modelo 

PRO-SDL n.º2 da Figura 13), bem como das suas quatro dimensões (controlo, iniciativa, 

motivação e autoeficácia). Quanto à carga de trabalho, são apresentadas medidas das 

diversas atividades curriculares sobre as quais os participantes foram questionados, 

bem como das horas de contacto (carga de trabalho presencial), do trabalho autónomo 

(carga de trabalho autónomo) e da carga de trabalho total. Incluem-se também medidas 

relativas ao desempenho académico, nomeadamente da classificação intermédia de 

curso. A apresentação destas medidas é feita para a totalidade dos participantes, e 

também para os subgrupos que se obtêm considerando as variáveis ano curricular e 

horário de frequência das aulas (informação adicional no Apêndice 5). 

➢ Apresentam-se os resultados da análise dos dados obtidos através dos 

procedimentos de orientação quantitativa do estudo. 



PROCESSO DE BOLONHA, AUTONOMIA NA APRENDIZAGEM E CARGA DE TRABALHO 

UM ESTUDO COM ESTUDANTES DE ENGENHARIA 

CAPÍTULO III.1 Resultados da análise univariada e multivariada 175 
 

III.1.1.1 Autonomia na aprendizagem, carga de trabalho e desempenho 

académico dos participantes da amostra do estudo 

Quanto à autonomia na aprendizagem (ver Tabela 17), os estudantes da 

amostra do estudo apresentaram uma autodireção na aprendizagem média de 41,63 

pontos em 60 (𝐷𝑃 = 5,546), correspondente a 69,4%. Metade dos participantes pontua 

entre 38 e 45 pontos (63,3% e 70,0%, respetivamente). São as dimensões motivação e 

autoeficácia que mais contribuem para a autodireção na aprendizagem (em média, 

53,2%). A dimensão na qual os participantes, em média, pontuam mais alto, é a 

motivação (26,8% do total) e aquela na qual pontuam mais baixo é a iniciativa (21,8% 

do total). Não existem assimetrias problemáticas nem achatamentos extremos. É na 

motivação e na autoeficácia que existe a maior assimetria negativa, e na motivação que 

existe o maior pico (𝑆𝐼 = − 8,59 < 10, 𝑆𝐼 = −5,88 < 10 e 𝐾𝐼 = 1,93 < 3, respetivamente). 

Tabela 17. Estatísticas descritivas da autonomia na aprendizagem (amostra do estudo) 

Autonomia na aprendizagem N M DP min;max Q1 Q2 Q3 SI KI 

Controlo 423 10,38 1,837 05;15 09,00 11,00 12,00 2,38 -3,71 

Iniciativa 423 09,08 2,003 03;15 08,00 09,00 10,00 -0,05 -0,13 

Motivação 423 11,15 2,042 04;15 10,00 12,00 12,00 -5,88 -1,93 

Autoeficácia 423 11,02 2,035 05;15 10,00 11,00 12,00 -8,59 -0,46 

Autodireção na aprendizagem 423 41,63 5,546 27;60 38,00 42,00 45,00 -1,06 -0,18 

A carga de trabalho dos participantes foi, em média, 27,5 h/semana 

(𝐷𝑃 = 12,735), a variar entre as 19 e as 34 h/semana para 50% dos participantes (ver 

Tabela 18). Desta, 59,9% é presencial e 40,1% é autónoma. Na carga de trabalho total 

existe uma assimetria positiva aceitável e um achatamento positivo extremo 

(𝑆𝐼 = 5,08 < 10 e 𝐾𝐼 = 4,47 > 3, respetivamente). 

Tabela 18. Estatísticas descritivas da carga de trabalho (semana de aulas; amostra do estudo) 

Carga de trabalho (h/sem) N M DP min;max Q1 Q2 Q3 SI KI 

Presencial 388 16,48 08,415 00;38 10,00 20,00 22,00 5-2,64 55-3,80 

Autónomo 391 11,19 09,049 00;59 05,00 09,00 15,00 -14,8 -518,90 

Total 379 27,51 12,735 02;81 19,00 28,00 34,00 -55,08 -554,47 

Em média, os participantes têm horários de aulas com 21,4 h/semana, 

assistindo a 74,2% (em média, 15,9 h/semana, o que constitui a sua carga de trabalho 

presencial). A carga de trabalho autónomo (ver Tabela 19) está maioritariamente 

(64,0%) relacionada com a avaliação (estudar e realizar trabalhos). O estudo e a 

realização de exercícios das aulas representam 32,8% do trabalho autónomo. Na 

semana de recolha dos dados, houve avaliação (em média, 0,48 h/semana) para um 

número reduzido de participantes. Foi também um número reduzido de participantes 

que esclareceu dúvidas fora das aulas (em média, 29 minutos semanais). As atividades 
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curriculares apresentam inúmeras assimetrias e achatamentos extremos, que se 

refletem na carga de trabalho autónomo. 

Tabela 19. Estatísticas descritivas das atividades curriculares (semana de aulas; 
amostra do estudo) 

Atividades curriculares (h/sem) N M DP min;max Q1 Q2 Q3 SI KI 

Horário completo de aulas 420 21,42 05,315 4;34 20,00 22,00 24,00 5-7,02 -555,46 

Assistência a aulas 407 15,90 08,351 0;34 10,00 19,00 22,00 5-3,15 55-3,92 

Estudo/exercícios antes e 
depois das aulas 

410 03,67 04,433 0;46 01,00 02,00 05,00 -28,6 -592,50 

Esclarecimento de dúvidas fora 
das aulas 

399 00,49 01,482 0;16 00,00 00,00 00,00 -54,2 -226,57 

Avaliações 395 00,48 01,757 0;20 00,00 00,00 00,00 -67,4 -339,48 

Estudo para avaliações 408 04,06 04,496 0;22 00,00 03,00 06,00 -10,8 -556,65 

Trabalhos para avaliação 412 03,10 03,282 0;30 01,00 02,00 04,00 -23,4 -560,87 

Admitindo que a carga de trabalho é a mesma durante as 20 semanas do 

semestre (ver Figura 20), estimou-se a carga de trabalho autónomo dos participantes 

em 303 h/semestre. A carga horária corresponde a 321 h/semestre e a carga de trabalho 

presencial são 247 h/semestre. O rácio entre a carga de trabalho presencial e a carga 

de trabalho autónomo durante as semanas de aulas é 0,68, que representa 60% do 

previsto, considerando que a ausência às aulas deve ser compensada pelo tempo 

equivalente de estudo46. O mesmo rácio para a totalidade do semestre (período de aulas 

e de exames) é 1,23 (69% do previsto). 

 
Figura 20. Distribuição semanal da carga de trabalho semestral (amostra do estudo) 

Quanto ao desempenho académico (ver Tabela 20), a classificação 

intermédia de curso dos participantes variou entre 10,0 e 17,3 valores (numa escala de 

0 a 20 valores), sendo em média de 12,2 valores (𝐷𝑃 = 1,16), com 50% dos participantes 

com classificações entre 11,4 e 12,8 valores. As classificações de curso apresentam 

uma assimetria positiva no limite do que poderá ser considerada problemática e um 

achatamento extremo devido a um pico bastante acentuado (𝑆𝐼 = 9,44  10 e 

𝐾𝐼 = 6,88 > 3, respetivamente). 

Tabela 20. Estatísticas descritivas do desempenho académico (amostra do estudo) 

Desempenho académico N M DP min;max Q1 Q2 Q3 SI KI 

Classificação intermédia 408 12,18 1,164 010,0;17,3 11,36 12,0 12,78 9,44 6,88 

                                                

46 Entende-se por «tempo equivalente de estudo», o tempo da aula à qual o estudante faltou e o 
tempo de estudo correspondente. 

Carga de trabalho (h) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Semestre

Presencial (inscrita) 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 21 321

Presencial (realizada) 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 247

Autónomo (realizada) 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 11 27 27 27 27 27 303

Total realizada (h) 550

Período de aulas Época de exames

Semanas

----------------------

----------------------

415 135
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III.1.1.2 Autonomia na aprendizagem, carga de trabalho e desempenho 

académico dos participantes da amostra do estudo em função do ano 

curricular e do horário de frequência das aulas 

No que respeita à autonomia na aprendizagem dos participantes do 1º ano 

(horário diurno e horário pós-laboral), estes apresentaram uma autodireção na 

aprendizagem média de 41,48 pontos em 60 (𝐷𝑃 = 5,731), com 50% dos participantes 

a pontuar entre 38 e 45 (ver Tabela 21). São as dimensões motivação e autoeficácia 

que mais contribuem para a autodireção na aprendizagem (em média, 53,8%). As 

dimensões nas quais os participantes, em média, pontuam mais alto e mais baixo são 

a motivação (com 27,3% do total) e a iniciativa (com 21,4% do total), respetivamente. 

Não existem assimetrias problemáticas nem achatamentos extremos. É na motivação 

que existe a maior assimetria negativa e o maior pico (𝑆𝐼 = − 3,54 < 10 e 𝐾𝐼 = 1,51 < 3, 

respetivamente). 

Tabela 21. Estatísticas descritivas da autonomia na aprendizagem (1º ano; horários diurno e 
pós-laboral) 

Autonomia na aprendizagem N M DP min;max Q1 Q2 Q3 SI KI 

Controlo 149 10,32 1,925 05;15 09,00 10,00 12,00 -1,48 -0,20 

Iniciativa 149 08,86 1,952 3;15 07,00 09,00 10,00 -0,02 -0,64 

Motivação 149 11,34 2,085 04;15 10,00 12,00 13,00 -3,54 -1,51 

Autoeficácia 149 10,96 2,073 05;15 10,00 11,00 12,00 -1,37 -0,53 

Autodireção na aprendizagem 149 41,48 5,731 27;60 38,00 41,00 45,00 -0,15 -0,76 

A carga de trabalho dos participantes do 1º ano foi, em média, 30,5 h/semana, 

estando compreendida entre 22 e 38 h/semana para 50% dos participantes (ver Tabela 

22). Desta, 54,3% é presencial e 45,7% é autónoma. A carga de trabalho total tem uma 

assimetria positiva moderada e um achatamento positivo extremo (𝑆𝐼 = 3,67 < 10 e 

𝐾𝐼 = 3,91 > 3, respetivamente). 

Tabela 22. Estatísticas descritivas da carga de trabalho (semana de aulas; 1º ano; 
horários diurno e pós-laboral) 

Carga de trabalho (h/sem) N M DP min;max Q1 Q2 Q3 SI KI 

Presencial 135 16,67 08,071 00;38 10,00 20,00 22,00 8-2,28 8-1,64 

Autónomo 136 14,32 10,076 01;54 07,00 12,00 19,00 8-7,30 -86,65 

Total 131 30,51 13,555 03;81 22,00 30,00 38,00 8-3,67 -83,91 

Em média, os participantes têm horários de aulas com 21,3 h/semana, 

assistindo a 75,6% (em média, 16,1 h/semana, o que constitui a sua carga de trabalho 

presencial). A carga de trabalho autónomo (ver Tabela 23) está maioritariamente 

(64,3%) relacionada com a avaliação (estudar e realizar trabalhos). O estudo e a 

realização de exercícios das aulas representam 29,9% do trabalho autónomo. Durante 

a semana da recolha dos dados houve avaliação (em média, 0,55 h/semana) para um 

número reduzido de participantes. Em média, os participantes ocuparam 43 minutos 
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durante a semana no esclarecimento de dúvidas fora das aulas, sendo o valor devido a 

um número reduzido de participantes que dedicaram algum tempo a esta atividade. As 

atividades curriculares apresentam inúmeras assimetrias e achatamentos extremos, 

que se refletem na carga de trabalho autónomo. 

Tabela 23. Estatísticas descritivas das atividades curriculares (semana de aulas; 1º ano; 
horários diurno e pós-laboral) 

Atividades curriculares (h/sem) N M DP min;max Q1 Q2 Q3 SI KI 

Horário completo de aulas 148 21,26 03,197 6;32 22,00 22,00 22,00 8-8,19 -16,27 

Assistência a aulas 142 16,08 07,986 0;34 10,00 20,00 22,00 8-3,33 8-1,89 

Estudo/exercícios antes e 
depois das aulas 

143 04,28 04,449 0;20 01,00 03,00 05,00 8-8,78 -88,00 

Esclarecimento de dúvidas fora 
das aulas 

138 00,72 01,970 0;16 00,00 00,00 01,00 -28,52 -98,99 

Avaliações 137 00,55 01,424 0;13 00,00 00,00 01,00 -28,47 -110,62 

Estudo para avaliações 142 06,82 04,862 0;22 03,75 06,00 10,00 8-4,49 -81,79 

Trabalhos para avaliação 143 02,39 02,307 0;14 01,00 02,00 03,00 -10,79 -16,18 

Admitindo que a carga de trabalho é a mesma durante as 20 semanas do 

semestre (ver Figura 21), estimou-se a carga de trabalho autónomo dos participantes 

em 370 h/semestre. A carga horária é de 320 h/semestre e a carga de trabalho 

presencial de 251 h/semestre. O rácio entre a carga de trabalho presencial e a carga de 

trabalho autónomo durante as semanas de aulas é 0,86, que representa 76% do 

previsto, considerando que a ausência às aulas deve ser compensada pelo tempo 

equivalente de estudo. O mesmo rácio para a totalidade do semestre (período de aulas 

e de exames) é 1,48 (84% do previsto). 

 
Figura 21. Distribuição semanal da carga de trabalho semestral (1º ano; horários diurno 
e pós-laboral) 

Quanto ao desempenho académico, a classificação intermédia de curso dos 

participantes do 1º ano variou entre 10,0 e 17,3 valores (numa escala de 0 a 20 valores), 

sendo em média de 12,4 valores (𝐷𝑃 = 1,43), com 50% das classificações entre 11,4 e 

13,3 valores (ver Tabela 24). Existe uma assimetria positiva moderada e um 

achatamento positivo ligeiro (𝑆𝐼 = 4,18 < 10 e 𝐾𝐼 = 1,47 < 3, respetivamente). 

Tabela 24. Estatísticas descritivas do desempenho académico (1º ano; horários diurno e pós-
laboral) 

Desempenho académico N M DP min;max Q1 Q2 Q3 SI KI 

Classificação intermédia 145 12,38 1,431 010,0;17,3 11,33 12,00 13,33 4,18 1,47 

Carga de trabalho (h) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Semestre

Presencial 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 330

Autónomo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 42 42 42 42 42 510

Total (h) 840

Semanas

----------------------

630 210

Período de aulas Época de exames
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Quanto à autonomia na aprendizagem dos participantes do 2º ano (horário 

diurno e horário pós-laboral), estes revelaram uma autodireção na aprendizagem 

média de 40,29 pontos em 60 (𝐷𝑃 = 5,298), com 50% dos participantes a pontuar entre 

37 e 44 (ver Tabela 25). As dimensões motivação e autoeficácia são as que mais 

contribuem para a autodireção na aprendizagem (em média, 52,7%). As dimensões nas 

quais os estudantes, em média, pontuam mais alto e mais baixo são, respetivamente, a 

autoeficácia (26,5% do total) e a iniciativa (22,2% do total). Não existem assimetrias 

problemáticas nem achatamentos extremos. É na motivação que existe a maior 

assimetria negativa (𝑆𝐼 = − 2,79 < 10). 

Tabela 25. Estatísticas descritivas da autonomia na aprendizagem (2º ano; horários diurno e 
pós-laboral) 

Autonomia na aprendizagem N M DP min;max Q1 Q2 Q3 SI KI 

Controlo 127 10,09 1,761 05;14 09,00 10,00 11,00 -1,95 -0,02 

Iniciativa 127 08,94 1,920 5;15 08,00 09,00 10,00 -0,30 -0,00 

Motivação 127 10,56 2,118 04;15 09,00 11,00 12,00 -2,79 -0,32 

Autoeficácia 127 10,69 2,002 06;15 10,00 11,00 12,00 -1,69 -0,26 

Autodireção na aprendizagem 127 40,29 5,298 27;54 37,00 41,00 44,00 -0,87 -0,31 

A carga de trabalho dos participantes do 2º ano foi, em média, 28,8 h/semana, 

estando compreendida entre 20 e 37 h/semana para 50% dos participantes (ver Tabela 

26). Desta, 66,3% é presencial e 33,7% é autónoma. Quanto à carga de trabalho total, 

a assimetria e o achatamento são muito ligeiros (𝑆𝐼 = 0,69 < 10 e 𝐾𝐼 = − 0,33 < 3, 

respetivamente). 

Tabela 26. Estatísticas descritivas da carga de trabalho (semana de aulas; 2º ano; 
horários diurno e pós-laboral) 

Carga de trabalho (h/sem) N M DP min;max Q1 Q2 Q3 SI KI 

Presencial 118 19,11 08,783 00;34 14,00 20,50 25,00 0-2,72 0-1,44 

Autónomo 120 09,58 07,690 00;40 04,00 07,50 14,00 0-6,61 -05,56 

Total 116 28,82 11,551 04;61 20,50 28,50 36,75 0-0,69 0-0,33 

Em média, os participantes têm horários de aulas com 23,0 h/semana, 

assistindo a 79,2% (em média, 18,2 h/semana, o que constitui a sua carga de trabalho 

presencial). A carga de trabalho autónomo (ver Tabela 27) está maioritariamente 

(66,8%) relacionada com a avaliação (estudar e realizar trabalhos). O estudo e a 

realização de exercícios das aulas representam 29,6% do trabalho autónomo. Durante 

a semana da recolha de dados, houve avaliação (em média, 0,84 h/semana) para um 

número reduzido de participantes. Em média, os participantes ocuparam 19 minutos 

durante a semana no esclarecimento de dúvidas fora das aulas, sendo este valor devido 

a um número reduzido de participantes que dedicaram algum tempo a esta atividade. 

As atividades curriculares apresentam inúmeras assimetrias e achatamentos extremos, 

que se refletem na carga de trabalho autónomo. 
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Tabela 27. Estatísticas descritivas das atividades curriculares (semana de aulas; 2º ano; horários 
diurno e pós-laboral) 

Atividades curriculares (h/sem) N M DP min;max Q1 Q2 Q3 SI KI 

Horário completo de aulas 126 23,00 05,226 5;34 22,00 22,00 22,00 8-8,19 -16,27 

Assistência a aulas 123 18,22 08,348 0;34 10,00 20,00 22,00 8-3,33 8-1,89 

Estudo/exercícios antes e 
depois das aulas 

125 02,84 02,993 0;20 01,00 03,00 05,00 8-8,78 -88,00 

Esclarecimento de dúvidas fora 
das aulas 

122 00,32 00,684 0;5 00,00 00,00 01,00 -28,52 -98,99 

Avaliações 121 00,84 02,677 0;20 00,00 00,00 01,00 -28,47 -110,62 

Estudo para avaliações 125 02,90 03,567 0;12 03,75 06,00 10,00 8-4,49 -81,79 

Trabalhos para avaliação 125 03,50 03,175 0;20 01,00 02,00 03,00 -10,79 -16,18 

Admitindo que a carga de trabalho é a mesma durante as 20 semanas do 

semestre (ver Figura 22), estimou-se a carga de trabalho autónomo dos participantes 

em 287 h/semestre. A carga horária é de 345 h/semestre e a carga de trabalho 

presencial de 285 h/semestre. O rácio entre a carga de trabalho presencial e a carga de 

trabalho autónomo durante as semanas de aulas é 0,51, que representa 47% do 

previsto, considerando que a ausência às aulas deve ser compensada pelo tempo 

equivalente de estudo. O mesmo rácio para a totalidade do semestre (período de aulas 

e de exames) é 1,01 (59% do previsto). 

 
Figura 22. Distribuição semanal da carga de trabalho semestral (2º ano; horários diurno 
e pós-laboral) 

No que concerne ao desempenho académico, a classificação intermédia de 

curso dos participantes do 2º ano variou entre 10,5 e 15,4 valores (numa escala de 0 a 

20 valores), sendo em média de 12,0 valores (𝐷𝑃 = 1,00), havendo 50% dos 

participantes com classificações entre 11,4 e 12,5 valores (ver Tabela 28). Estas 

classificações apresentam uma assimetria positiva moderada e um achatamento 

positivo acentuado (𝑆𝐼 = 5,50 < 10 e 𝐾𝐼 =2,43 < 3, respetivamente). 

Tabela 28. Estatísticas descritivas do desempenho académico (2º ano; horários diurno e 
pós-laboral) 

Desempenho académico N M DP min;max Q1 Q2 Q3 SI KI 

Classificação intermédia 126 12,05 1,005 010,5;15,4 11,36 11,70 12,51 5,50 2,43 

Carga de trabalho (h) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Semestre

Presencial 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 330

Autónomo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 42 42 42 42 42 510

Total (h) 840

Semanas

----------------------

630 210

Período de aulas Época de exames
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No que respeita à autonomia na aprendizagem dos participantes do 3º ano 

(horário diurno e horário pós-laboral), estes apresentaram uma autodireção na 

aprendizagem média de 42,89 pontos em 60 (𝐷𝑃 = 5,313), com 50% dos participantes 

a pontuar entre 39 e 47 (ver Tabela 29). São as dimensões motivação e autoeficácia 

que mais contribuem para a autodireção na aprendizagem (em média, 53,2%). É na 

motivação que os participantes pontuam mais alto (26,7% do total) e na iniciativa que 

pontuam mais baixo (21,9% do total). Não existem assimetrias problemáticas nem 

achatamentos extremos. É na motivação que existe a maior assimetria negativa e o 

maior pico (𝑆𝐼 = − 3,87 < 10 e 𝐾𝐼 = 1,70 < 3, respetivamente). 

Tabela 29. Estatísticas descritivas da autonomia na aprendizagem (3º ano; horários diurno e pós-
laboral) 

Autonomia na aprendizagem N M DP min;max Q1 Q2 Q3 SI KI 

Controlo 145 10,69 1,782 06;15 10,00 11,00 12,00 -0,81 -0,66 

Iniciativa 145 09,39 2,082 4;15 08,00 09,00 11,00 -0,08 -0,54 

Motivação 145 11,44 1,833 05;15 10,50 12,00 13,00 -3,87 -1,70 

Autoeficácia 145 11,37 1,996 05;15 10,00 12,00 13,00 -1,77 -0,13 

Autodireção na aprendizagem 145 42,89 5,313 29;57 39,00 43,00 47,00 -0,93 -0,07 

A carga de trabalho dos participantes do 3º ano foi, em média, 23,4 h/semana, 

estando compreendida entre 14 e 30 h/semana para 50% dos participantes (ver Tabela 

30). Desta, 60,1% é presencial e 39,9% é autónoma. Quanto à carga de trabalho total, 

existe uma assimetria positiva aceitável, e um achatamento positivo acentuado 

(𝑆𝐼 = 3,47 < 10 e 𝐾𝐼 = 2,80 < 3, respetivamente). 

Tabela 30. Estatísticas descritivas da carga de trabalho (semana de aulas; 3º ano; horários diurno 

e pós-laboral) 

Carga de trabalho (h/sem) N M DP min;max Q1 Q2 Q3 SI KI 

Presencial 134 14,04 08,318 00;30 06,00 14,50 20,00 0-0,34 0-2,98 

Autónomo 135 09,47 08,265 00;59 04,00 07,00 12,00 -11,54 -021,49 

Total 132 23,37 11,899 02;73 14,25 24,00 30,00 -03,47 -002,80 

Em média, os participantes têm horários de aulas com 20,3 h/semana, 

assistindo a 67,6% (em média, 13,7 h/semana) o que constitui a sua carga de trabalho 

presencial. A carga de trabalho autónomo (ver Tabela 31) está maioritariamente (60,8%) 

relacionada com a avaliação (estudar e realizar trabalhos). O estudo e a realização de 

exercícios das aulas representam 40,1% do trabalho autónomo. Na semana da recolha 

dos dados, houve avaliação (em média, 0,09 h/semana) para um número reduzido de 

participantes. Em média, os participantes ocuparam 25 minutos semanais no 

esclarecimento de dúvidas fora das aulas, sendo o valor devido a um número reduzido 

de participantes que dedicaram algum tempo a esta atividade. As atividades curriculares 

apresentam inúmeras assimetrias e achatamentos extremos, que se refletem na carga 

de trabalho autónomo. 
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Tabela 31. Estatísticas descritivas das atividades curriculares (semana de aulas; 3º ano; horários 
diurno e pós-laboral) 

Atividades curriculares (h/sem) N M DP min;max Q1 Q2 Q3 SI KI 

Horário completo de aulas 145 20,31 06,585 4;33 16,00 20,00 24,00 0-3,41 0-0,36 

Assistência a aulas 141 13,74 08,209 0;30 07,50 14,00 20,00 0-0,46 0-2,83 

Estudo/exercícios antes e 
depois das aulas 

141 03,80 05,320 0;46 01,00 02,00 05,00 -20,96 -070,18 

Esclarecimento de dúvidas fora 
das aulas 

138 00,41 01,413 0;10 00,00 00,00 00,00 -26,12 -078,18 

Avaliações 136 00,09 00,564 0;6 00,00 00,00 00,00 -43,63 -221,92 

Estudo para avaliações 141 02,31 03,418 0;20 00,00 00,00 04,00 -09,67 -012,35 

Trabalhos para avaliação 143 03,45 03,829 0;30 00,00 03,00 05,00 -14,41 -040,34 

Admitindo que a carga de trabalho é a mesma durante as 20 semanas do 

semestre (ver Figura 23), estimou-se a carga de trabalho autónomo dos participantes 

em 260 h/semestre. A carga horária é de 305 h/semestre e a carga de trabalho 

presencial de 210 h/semestre. O rácio entre a carga de trabalho presencial e a carga de 

trabalho autónomo durante as semanas de aulas é 0,68, que representa 56% do 

previsto, considerando que a ausência às aulas deve ser compensada pelo tempo 

equivalente de estudo. O mesmo rácio para a totalidade do semestre (período de aulas 

e de exames) é 1,24 (67% do previsto). 

 
Figura 23. Distribuição semanal da carga de trabalho semestral (3º ano; horários diurno 
e pós-laboral) 

Quanto ao desempenho académico, a classificação intermédia de curso dos 

participantes do 3º ano varia entre 10,2 e 16,4 valores (numa escala de 0 a 20 valores), 

sendo em média de 12,1 valores (𝐷𝑃 = 0,94), estando 50% das classificações entre 11,4 

e 12,5 valores (ver Tabela 32). Estas classificações apresentam uma assimetria positiva 

moderada e um achatamento extremo pela existência de um pico bastante acentuado 

(𝑆𝐼 = 5,73 < 10 e 𝐾𝐼 = 6,19 > 3, respetivamente). 

Tabela 32. Estatísticas descritivas do desempenho académico (3º ano; horários diurno e pós-laboral) 

Desempenho académico N M DP min;max Q1 Q2 Q3 SI KI 

Classificação intermédia 137 12,09 0,940 010,2;16,4 11,37 12,00 12,48 5,73 6,19 

Carga de trabalho (h) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Semestre

Presencial 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 330

Autónomo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 42 42 42 42 42 510

Total (h) 840

----------------------

630 210

Período de aulas Época de exames



PROCESSO DE BOLONHA, AUTONOMIA NA APRENDIZAGEM E CARGA DE TRABALHO 

UM ESTUDO COM ESTUDANTES DE ENGENHARIA 

CAPÍTULO III.1 Resultados da análise univariada e multivariada 183 
 

No que respeita à autonomia na aprendizagem dos participantes do horário 

diurno (1º ano, 2º ano e 3º ano), estes apresentaram uma autodireção na 

aprendizagem média de 41,19 pontos em 60 (𝐷𝑃 = 5,702), com 50% dos participantes 

a pontuar entre 37 e 45 pontos (ver Tabela 33). São as dimensões motivação e 

autoeficácia que mais contribuem para a autodireção na aprendizagem (em média, 

53,4%). A dimensão na qual os estudantes, em média, pontuam mais alto, é a motivação 

(26,9% do total) e aquela na qual pontuam mais baixo é a iniciativa (21,6% do total). 

Não existem assimetrias problemáticas nem achatamentos extremos. É na motivação 

que existe a maior assimetria negativa e o maior pico (𝑆𝐼 = − 5,37 < 10 e 𝐾𝐼 = 1,29 < 3, 

respetivamente). 

Tabela 33. Estatísticas descritivas da autonomia na aprendizagem (1º, 2º e 3º anos; horário diurno) 

Autonomia na aprendizagem N M DP min;max Q1 Q2 Q3 SI KI 

Controlo 320 10,31 1,886 05;15 -9,00 11,00 12,00 -1,96 -0,02 

Iniciativa 320 -8,88 1,984 3;15 -7,00 -9,00 10,00 -0,05 -0,41 

Motivação 320 11,08 2,144 04;15 10,00 12,00 12,00 -5,37 -1,29 

Autoeficácia 320 10,91 2,105 04;15 10,00 11,00 12,00 -2,47 -0,15 

Autodireção na aprendizagem 320 41,19 5,702 27;60 37,00 41,00 45,00 -0,57 -0,08 

A carga de trabalho dos participantes do horário diurno foi, em média, 

29,7 h/semana, estando compreendida entre 22 e 37 h/semana para 50% dos 

participantes (ver Tabela 34). Desta, 60,7% é presencial e 39,3% é autónoma. Na carga 

de trabalho total existe uma assimetria positiva ligeira e um achatamento positivo 

extremo (𝑆𝐼 = 2,88 < 10 e 𝐾𝐼 = 3,40 > 3, respetivamente). 

Tabela 34. Estatísticas descritivas da carga de trabalho (semana de aulas; 1º, 2º e 3º anos; 
horário diurno) 

Carga de trabalho (h/sem) N M DP min;max Q1 Q2 Q3 SI KI 

Presencial 300 18,01 -8,029 00;38 12,00 20,00 23,00 --4,03 ---1,88 

Autónomo 298 11,73 -8,718 00;59 6,00 10,00 16,25 -11,14 --13,44 

Total 292 29,66 12,096 02;81 22,00 29,00 37,00 ---2,88 ---3,40 

Em média, os participantes têm horários de aulas com 22,6 h/semana, 

assistindo a 76,7% (em média, 17,4 h/semana, o que constitui a sua carga de trabalho 

presencial). A carga de trabalho autónomo (ver Tabela 35) está maioritariamente 

(64,1%) relacionada com a avaliação (estudar e realizar trabalhos). O estudo e a 

realização de exercícios das aulas representam 33,0% do trabalho autónomo. Durante 

a semana da recolha dos dados, houve avaliação (em média, 0,55 h/semana) para um 

número reduzido de participantes. Em média, os participantes ocuparam 28 minutos 

semanais no esclarecimento de dúvidas fora das aulas, sendo o valor devido a um 

número reduzido de participantes que dedicaram algum tempo a esta atividade. As 

atividades curriculares apresentam inúmeras assimetrias e achatamentos extremos, 

que se refletem na carga de trabalho autónomo.  
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Tabela 35. Estatísticas descritivas das atividades curriculares trabalho (semana de aulas; 1º, 2º 
e 3º anos; horário diurno) 

Atividades curriculares (h/sem) N M DP min;max Q1 Q2 Q3 SI KI 

Horário completo de aulas 318 22,57 -4,396 4;34 20,00 22,00 25,00 --5,34 --10,53 

Assistência a aulas 310 17,35 -8,027 0;34 12,00 20,00 22,00 --4,49 ---1,87 

Estudo/exercícios antes e 
depois das aulas 

311 -3,87 -4,592 0;46 -1,00 -2,00 -5,00 -26,71 --88,18 

Esclarecimento de dúvidas fora 
das aulas 

303 -0,47 -1,106 0;10 -0,00 -0,00 -1,00 -36,80 133,71 

Avaliações 304 -0,55 -1,907 0;20 -0,00 -0,00 -0,75 -57,95 273,66 

Estudo para avaliações 311 -4,35 -4,633 0;20 -0,00 -3,00 -7,00 --9,22 ---5,59 

Trabalhos para avaliação 313 -3,18 -3,159 0;30 -1,00 -2,00 -4,00 -21,36 --64,48 

Admitindo que a carga de trabalho é a mesma durante as 20 semanas do 

semestre (ver Figura 24), estimou-se a carga de trabalho autónomo dos participantes 

em 324 h/semestre. A carga horária é de 339 h/semestre e a carga de trabalho 

presencial de 270 h/semestre. O rácio entre a carga de trabalho presencial e a carga de 

trabalho autónomo durante as semanas de aulas é 0,65, que representa 58% do 

previsto, considerando que a ausência às aulas deve ser compensada pelo tempo 

equivalente de estudo. O mesmo rácio para a totalidade do semestre (período de aulas 

e de exames) é 1,20 (69% do previsto). 

 
Figura 24. Distribuição semanal da carga de trabalho semestral (1º, 2º e 3º anos; horário 
diurno) 

Quanto ao desempenho académico, a classificação de curso dos 

participantes do horário diurno variou entre 10,0 e 17,3 valores (numa escala de 0 a 20 

valores), sendo em média de 12,2 valores (𝐷𝑃 = 1,22), com 50% das classificações 

entre 11,3 e 12,8 valores (ver Tabela 36). Estas classificações apresentam uma 

assimetria positiva acentuada e um achatamento extremo pela existência de um pico 

bastante acentuado (𝑆𝐼 = 8,22 < 10 e 𝐾𝐼 = 5,61 > 3, respetivamente). 

Tabela 36. Estatísticas descritivas do desempenho académico (1º, 2º e 3º anos; horário diurno) 

Desempenho académico N M DP min;max Q1 Q2 Q3 SI KI 

Classificação intermédia 314 12,21 1,225 010,0;17,3 11,34 11,96 12,81 8,22 5,61 

Carga de trabalho (h) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Semestre

Presencial 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 330

Autónomo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 42 42 42 42 42 510

Total (h) 840

Semanas

----------------------

630 210

Período de aulas Época de exames
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No que respeita à autonomia na aprendizagem dos participantes do horário 

pós-laboral (1º ano, 2º ano e 3º ano), estes apresentaram uma autodireção na 

aprendizagem média de 42,89 pontos em 60 (𝐷𝑃 = 4,840), com 50% dos participantes 

a pontuar entre 40 e 43 (ver Tabela 37). São as dimensões motivação e autoeficácia 

que mais contribuem para a autodireção na aprendizagem (em média, 52,8%). As 

dimensões com maior e menor pontuação são a autoeficácia (com 26,5% do total) e a 

iniciativa (com 22,5% do total), respetivamente. Não existem assimetrias problemáticas 

nem achatamentos extremos. 

Tabela 37. Estatísticas descritivas da autonomia na aprendizagem (1º, 2º e 3º anos; horário 
pós-laboral) 

Autonomia na aprendizagem N M DP min;max Q1 Q2 Q3 SI KI 

Controlo 99 10,60 1,690 06;15 10,00 11,00 12,00 -0,91 -0,53 

Iniciativa 99 09,66 1,954 5;15 05,00 10,00 11,00 -0,42 -0,53 

Motivação 99 11,28 1,685 07;15 10,00 11,00 12,00 -0,92 -0,37 

Autoeficácia 99 11,35 1,792 07;15 10,00 12,00 12,00 -0,02 -0,55 

Autodireção na aprendizagem 99 42,89 4,840 32;27 40,00 43,00 46,00 -0,03 -0,39 

A carga de trabalho dos participantes do horário pós-laboral foi, em média, 

20,4 h/semana, estando compreendida entre 10 e 28 h/semana para 50% dos 

participantes (ver Tabela 38). Desta, 55,4% é presencial e 44,6% é autónoma. Quanto 

à carga de trabalho total, existe uma assimetria positiva acentuada e um achatamento 

positivo extremo (𝑆𝐼 = 7,23 < 10 e 𝐾𝐼 = 10,16 > 3, respetivamente). 

Tabela 38. Estatísticas descritivas da carga de trabalho (semana de aulas; 1º, 2º e 3º anos; 
horário pós-laboral) 

Carga de trabalho (h/sem) N M DP min;max Q1 Q2 Q3 SI KI 

Presencial 85 11,30 07,592 00;26 04,50 10,00 20,00 -01,17 0-2,38 

Autónomo 91 09,60 09,940 00;74 05,00 06,00 10,00 -10,44 -16,06 

Total 85 20,40 12,285 04;76 10,50 19,00 27,50 -07,23 -10,16 

Em média, os participantes têm horários de aulas com 18,0 h/semana, 

assistindo a 62,6% (em média, 11,3 h/semana, o que constitui a sua carga de trabalho 

presencial). A carga de trabalho autónomo (ver Tabela 39) está maioritariamente 

(62,7%) relacionada com a avaliação (estudar e realizar trabalhos). O estudo e a 

realização de exercícios das aulas representam 32,6% do trabalho autónomo. Durante 

a semana da recolha dos dados, houve avaliação (em média, 0,27 h/semana) para um 

número reduzido de participantes. Em média, os participantes ocuparam 35 minutos 

semanais no esclarecimento de dúvidas fora das aulas, sendo o valor devido a um 

número reduzido de participantes que dedicaram algum tempo a esta atividade. As 

atividades curriculares apresentam inúmeras assimetrias e achatamentos extremos, 

que se refletem na carga de trabalho autónomo. 
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Tabela 39. Estatísticas descritivas das atividades curriculares trabalho (semana de aulas; 1º, 2º 
e 3º anos; horário pós-laboral) 

Atividades curriculares (h/sem) N M DP min;max Q1 Q2 Q3 SI KI 

Horário completo de aulas 99 18,02 06,219 4;33 13,00 20,00 24,00 0-1,21 0-1,22 

Assistência a aulas 94 11,28 07,661 0;25 04,00 10,00 20,00 -00,86 0-2,40 

Estudo/exercícios antes e 
depois das aulas 

96 03,13 03,870 0;20 01,00 02,00 04,00 -08,57 -10,03 

Esclarecimento de dúvidas fora 
das aulas 

93 00,59 02,337 0;16 00,00 00,00 00,00 -21,96 -64,42 

Avaliações 88 00,27 01,122 0;7 00,00 00,00 00,00 -18,44 -45,69 

Estudo para avaliações 95 03,19 03,919 0;16 00,00 02,00 05,00 -05,38 -02,20 

Trabalhos para avaliação 96 02,83 03,678 0;20 00,00 02,00 04,00 -10,55 -18,55 

Admitindo que a carga de trabalho é a mesma durante as 20 semanas do 

semestre (ver Figura 25), estimou-se a carga de trabalho autónomo dos participantes 

em 249 h/semestre. A carga horária é 270 h/semestre e a carga de trabalho presencial 

de 170 h/semestre. O rácio entre a carga de trabalho presencial e autónomo durante as 

semanas de aulas é 0,85, que representa 66% do previsto, considerando que a ausência 

às aulas deve ser compensada pelo tempo equivalente de estudo. O mesmo rácio para 

a totalidade do semestre (período de aulas e de exames) é 1,47 (76% do previsto). 

 
Figura 25. Distribuição semanal da carga de trabalho semestral (1º, 2º e 3º anos; horário 
pós-laboral) 

Quanto ao desempenho académico, os participantes do horário pós-laboral 

tinham classificações intermédias de curso a variar entre 10,4 e 14,8 valores (numa 

escala de 0 a 20 valores), com média de 12,1 valores (𝐷𝑃 = 0,93), e 50% das 

classificações entre 11,4 e 12,5 valores (ver Tabela 40). Estas classificações 

apresentam uma assimetria e um achatamento ligeiros, ambos positivos (𝑆𝐼 = 3,44 < 10 

e 𝐾𝐼 = 0,87 < 3, respetivamente). 

Tabela 40. Estatísticas descritivas do desempenho académico (1º, 2º e 3º anos; horário 

pós-laboral) 

Desempenho académico N M DP min;max Q1 Q2 Q3 SI KI 

Classificação intermédia 314 12,10 0,932 010,4;14,8 11,42 12,00 12,48 3,44 0,87 

Na Figura 26, Figura 27, Figura 28 Figura 29, Figura 30, Figura 31, Figura 32, 

Figura 33 e Figura 34, apresenta-se um resumo da média e desvio-padrão obtidas para 

a autodireção na aprendizagem e suas dimensões, a carga de trabalho total e suas 

componentes e a classificação intermédia de curso. 

Carga de trabalho (h) 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 Semestre

Presencial 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 22 330

Autónomo 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 20 42 42 42 42 42 510

Total (h) 840

Semanas

----------------------

630 210

Período de aulas Época de exames
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Figura 26. Comparação da autodireção na aprendizagem dos participantes em função 
do horário de frequência das aulas e do ano curricular 

 

Figura 27. Comparação do controlo dos participantes em função do horário de 
frequência das aulas e do ano curricular 
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Figura 28. Comparação da iniciativa dos participantes em função do horário de 
frequência das aulas e do ano curricular 

 

Figura 29. Comparação da motivação dos participantes em função do horário de 
frequência das aulas e do ano curricular 
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Figura 30. Comparação da autoeficácia dos participantes em função do horário de 
frequência das aulas e do ano curricular 

 
Figura 31. Comparação entre a classificação intermédia de curso dos participantes em 
função do horário de frequência das aulas e do ano curricular 
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Figura 32. Comparação entre a carga de trabalho total dos participantes em função do 
horário de frequência das aulas e do ano curricular 

 
Figura 33. Comparação entre a carga de trabalho presencial dos participantes em 
função do horário de frequência das aulas e do ano curricular 
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Figura 34. Comparação entre a carga de trabalho autónomo dos participantes em função 
do horário de frequência das aulas e do ano curricular 

 

 

Em suma, neste subcapítulo… 

  

➢ Apresentaram-se medidas de tendência central (média e quartis), de dispersão 

(desvio-padrão, mínimos e máximos) e de forma (índice de assimetria e de 

curtose), da medição da autodireção na aprendizagem e respetivas 

dimensões (indicadores da autonomia na aprendizagem), da carga de trabalho 

total, presencial e autónomo, e da classificação intermédia de curso 

(indicador do desempenho académico), para a amostra do estudo e para os 

subgrupos correspondentes aos anos curriculares (1º ano, 2º ano e 3º ano) e aos 

horários de frequência das aulas (horário diurno e horário pós-laboral). 



PROCESSO DE BOLONHA, AUTONOMIA NA APRENDIZAGEM E CARGA DE TRABALHO 

UM ESTUDO COM ESTUDANTES DE ENGENHARIA 

192 CAPÍTULO III.1 Resultados da análise univariada e multivariada 
 

III.1.2 Correlações da autonomia na aprendizagem, da carga de trabalho e 

do desempenho académico 

Nos subcapítulos seguintes (III.1.2.1 e III.1.2.2) apresentam-se resultados 

referentes às correlações entre a autonomia na aprendizagem, carga de trabalho e 

desempenho académico, e respetivas dimensões e componentes parciais. A 

apresentação destes resultados é feita para a totalidade dos participantes, e para os 

subgrupos que se obtêm considerando as variáveis ano curricular e horário de 

frequência das aulas (informação adicional no Apêndice 5). 

III.1.2.1 Correlações da autonomia na aprendizagem, carga de trabalho e 

desempenho académico dos participantes da amostra do estudo 

No que respeita à correlação entre as variáveis autodireção na aprendizagem 

(e suas dimensões) e carga de trabalho (total, presencial e autónomo) dos 

participantes do estudo (ver Tabela 41): não existe correlação entre a carga de trabalho 

total e a autodireção na aprendizagem e suas dimensões; a carga de trabalho presencial 

tem uma correlação negativa fraca estatisticamente significativa com a dimensão 

iniciativa da autodireção na aprendizagem (𝑟 = − 0,111; 𝑝 < 0,05); a carga de trabalho 

autónomo tem uma correlação positiva fraca estatisticamente significativa com a 

autodireção na aprendizagem (𝑟 = 0,100; 𝑝 < 0,05) e com as dimensões iniciativa 

(𝑟 = 0,126; 𝑝 < 0,05) e motivação (𝑟 = 0,109; 𝑝 < 0,05); não existe correlação entre a 

carga de trabalho presencial e de trabalho autónomo e as dimensões controlo e 

autoeficácia. 

Quanto à variável carga de trabalho total e suas componentes (presencial e 

autónomo) dos participantes do estudo (ver Tabela 42), constata-se a existência de 

correlações positivas fortes estatisticamente significativas (𝑟 = 0,721; 𝑟 = 0,746; 𝑝 < 0,01; 

carga de trabalho presencial e carga de trabalho autónomo, respetivamente). Não se 

verifica a ocorrência de correlação entre a carga de trabalho presencial e carga de trabalho 

autónomo. 

No que respeita à correlação entre as variáveis classificação intermédia de 

curso (enquanto indicador de desempenho académico) e autodireção na 

aprendizagem (enquanto indicador da autonomia na aprendizagem) dos participantes 

do estudo (ver Tabela 43), verificou-se que esta é positiva moderada e estatisticamente 

significativa (𝑟 = 0,257; 𝑝 < 0,01), principalmente devido à correlação entre a classificação 

de curso e a dimensão controlo da autodireção na aprendizagem (𝑟 = 0,317; 𝑝 < 0,01); 

existem correlações fracas positivas estatisticamente significativas entre a classificação 

de curso e as dimensões motivação (𝑟 = 0,166; 𝑝 < 0,01) e autoeficácia (𝑟 = 0,179; 
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𝑝 < 0,01); não se verifica a ocorrência de correlação entre a classificação de curso e a 

dimensão iniciativa. 

As variáveis classificação intermédia de curso (enquanto indicador de 

desempenho académico) e carga de trabalho (total, presencial e autónomo) dos 

participantes do estudo (ver Tabela 43), não se correlacionam. 

As duas correlações moderadas estatisticamente significativas encontradas 

permitem ainda dizer que a dimensão controlo consegue explicar 10% da variância 

encontrada nas classificações dos participantes, e que a autodireção na aprendizagem 

consegue explicar 7% da mesma variância. 

Tabela 41. Correlações autodireção na aprendizagem e carga de trabalho (amostra do estudo) 

VARIÁVEIS 𝑁 

COEFICIENTE DE PEARSON (𝑟) 

CARGA DE TRABALHO 

TOTAL PRESENCIAL AUTÓNOMO 

Autodireção na aprendizagem 419 -0,012 -0,083* -0,100** 

Controlo 419 -0,003 -0,056* -0,061** 

Iniciativa 419 -0,013 -0,111* -0,126** 

Motivação 419 -0,062 -0,020* -0,109** 

Autoeficácia 419 -0,045 -0,045* -0,016** 

**𝑝 < 0,01. *𝑝 < 0,05. 

Tabela 42. Correlações carga de trabalho e suas componentes (amostra do estudo) 

VARIÁVEIS 𝑁 

COEFICIENTE DE PEARSON (𝑟) 

CARGA DE TRABALHO 

TOTAL PRESENCIAL 

Carga de trabalho presencial 419 -0,721** ---* 

Carga de trabalho autónomo 418 -0,746** 0,077 

**𝑝 < 0,01. 

Tabela 43. Correlações classificação de curso, autodireção na aprendizagem e carga de 
trabalho (amostra do estudo) 

VARIÁVEIS 𝑁 
COEFICIENTE DE PEARSON (𝑟) 

CLASSIFICAÇÃO INTERMÉDIA DE CURSO 

Autodireção na aprendizagem 408 0,257** 

Controlo 408 0,317** 

Iniciativa 408 0,065** 

Motivação 408 0,166** 

Autoeficácia 408 0,179** 

Carga de trabalho total 405 0,073** 

Carga de trabalho presencial 405 0,082** 

Carga de trabalho autónomo 404 0,032** 

**𝑝 < 0,01. 
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III.1.2.2 Correlações entre autonomia na aprendizagem, carga de trabalho 

e desempenho académico dos participantes da amostra do estudo em 

função do ano curricular e do horário de frequência das aulas 

Quanto às correlações entre as variáveis autodireção na aprendizagem e 

carga de trabalho total, presencial e autónomo: não foram encontradas correlações 

entre a carga de trabalho total e a autodireção na aprendizagem e suas dimensões, 

em nenhum ano curricular (ver Tabela 44). Considerando o horário diurno de frequência 

das aulas (ver Tabela 45), existem correlações positivas fracas estatisticamente 

significativas entre a carga de trabalho total e a autodireção na aprendizagem e a 

dimensão motivação (𝑟 = 0,175; 𝑝 = 0,01; 𝑟 = 0,111; 𝑝 < 0,05, respetivamente); no 

horário pós-laboral existe apenas uma correlação negativa fraca estatisticamente 

significativa entre a carga de trabalho total e a autoeficácia (𝑟 = − 0,205; 𝑝 < 0,05). 

A carga de trabalho presencial apenas teve uma correlação negativa fraca 

estatisticamente significativa com a dimensão iniciativa (ver Tabela 46 e Tabela 47), mas 

só para os participantes do 3º ano (𝑟 = − 0,171; 𝑝 = 0,05). 

A carga de trabalho autónomo (ver Tabela 48) apresentou correlações 

positivas fracas a moderadas estatisticamente significativas com a iniciativa, no caso 

dos estudantes do 1º ano e 2º ano (𝑟 = 0,205; 𝑝 = 0,05; 𝑟 = 0,262; 𝑝 = 0,01); no 2º ano 

também existem correlações positivas fracas estatisticamente significativas com a 

autodireção na aprendizagem (𝑟 = 0,206; 𝑝 = 0,05); não existem correlações no caso 

dos participantes que são estudantes do 3º ano. Os participantes que frequentam o 

curso no horário diurno (ver Tabela 49) apresentam uma correlação positiva fraca 

estatisticamente significativa entre a carga de trabalho autónomo, a autodireção na 

aprendizagem, a iniciativa e a motivação (𝑟 = 0,175; 𝑟 = 0,199; 𝑟 = 0,147; 𝑝 < 0,01); no 

caso do horário pós-laboral (ver Tabela 49 )existe uma correlação negativa fraca 

estatisticamente significativa com a autoeficácia (𝑟 = − 0,211; 𝑝 < 0,05). 

As componentes presencial e autónoma da carga de trabalho apresentam 

correlações positivas fortes estatisticamente significativas com a carga de trabalho total 

dos participantes do estudo (ver Tabela 50, Tabela 51, Tabela 52 e Tabela 53), para 

todos os anos curriculares e horários de frequência das aulas (𝑟 = 0,708; 𝑟 = 0,807; 

𝑟 = 0,772; 𝑟 = 0,674; 𝑟 = 0,699; 𝑟 = 0,722; 𝑟 = 0,692; 𝑟 = 0,726; 𝑟 = 0,701; 𝑟 = 0,816; 

𝑝 < 0,01, respetivamente para a carga de trabalho presencial e carga de trabalho autónomo 

do 1º ano, 2º ano, 3º ano, horário diurno e horário pós-laboral). Não se verifica a ocorrência 

de correlação entre a carga de trabalho presencial e carga de trabalho autónomo, em 

nenhum dos anos curriculares ou horários de frequência das aulas. 
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No que respeita às correlações entre as variáveis classificação intermédia de 

curso (indicador de desempenho académico) e autodireção na aprendizagem 

(indicador da autonomia na aprendizagem) dos participantes do estudo (ver Tabela 54 

e Tabela 55), foi identificada uma correlação positiva moderada e estatisticamente 

significativa entre a classificação e a autodireção na aprendizagem em todos os anos 

curriculares (𝑟 = 0,270; 𝑟 = 0,260; 𝑟 = 0,255; 𝑝 < 0,01; 1º ano, 2º ano e 3º ano, 

respetivamente), e também no caso dos participantes que frequentam o curso em 

horário diurno (𝑟 = 0,278; 𝑝 < 0,01); não existe correlação estatisticamente significativa 

no caso do horário pós-laboral. 

Verifica-se a ocorrência de correlações positivas moderadas a fracas 

estatisticamente significativas entre a classificação e a dimensão controlo da 

autodireção na aprendizagem em todos os anos curriculares (𝑟 = 0,336; 𝑟 = 0,401; 

𝑟 = 0,229; 𝑝 < 0,01; 1º ano, 2º ano e 3º ano, respetivamente) e horários de frequência 

das aulas (𝑟 =0,334; 𝑝 < 0,01; 𝑟 = 0,262; 𝑝 < 0,05; horário diurno e pós-laboral, 

respetivamente). Apenas para os participantes do 1º ano, se verifica a existência de 

correlação positiva fraca estatisticamente significativa entre a motivação e a 

classificação intermédia de curso (𝑟 = 0,177; 𝑝 < 0,01); existe uma correlação positiva 

fraca estatisticamente significativa, quando se considera os participantes do horário 

diurno (𝑟 = 0,175; 𝑝 < 0,01), o que não acontece para os do horário pós-laboral. A 

correlação positiva fraca a moderada estatisticamente significativa entre a classificação 

e a autoeficácia, apenas ocorre para os participantes do 2º ano e 3º ano (𝑟 = 0,194; 

𝑟 = 0,257; 𝑝 < 0,01, respetivamente) e para os que frequentam o curso no horário diurno 

(𝑟 = 0,192; 𝑝 < 0,01); não se verifica a ocorrência de correlação entre a classificação de 

e a dimensão iniciativa, em nenhum dos anos curriculares ou horários de frequência das 

aulas. 

Entre as variáveis classificação intermédia de curso (indicador de 

desempenho académico) e carga de trabalho total, de trabalho presencial e de 

trabalho autónomo (ver Tabela 54 e Tabela 55), não foi identificada qualquer 

correlação (em nenhum dos anos curriculares ou horários de frequência das aulas). 

As correlações moderadas estatisticamente significativas mais elevadas 

permitem dizer que a dimensão controlo consegue explicar 11,3% da variância 

encontrada nas classificações dos participantes do 1º ano, 16,1% no 2º ano, e 11,2% 

no caso dos participantes do horário diurno. A autodireção na aprendizagem consegue 

explicar 7,3% desta variância nos participantes do 1º ano, 6,8% nos do 2º ano, 6,5% 

nos do 3º ano e 7,7% no caso dos participantes do horário diurno. 
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Tabela 44. Correlações autodireção na aprendizagem e carga de trabalho total em função do 
ano curricular (amostra do estudo) 

VARIÁVEIS 

COEFICIENTE DE PEARSON (𝑟) 

CARGA DE TRABALHO TOTAL 

Participantes 
1º anoa 

Participantes 
2º anob 

Participantes 
3º anoc 

Autodireção na aprendizagem -0,044 0,114 -0,009 

Controlo -0,011 0,064 -0,013 

Iniciativa -0,092 0,169 -0,107 

Motivação -0,119 0,053 -0,052 

Autoeficácia -0,095 0,026 -0,028 
a𝑁 = 146. b𝑁 = 127. c𝑁 = 145. 
**𝑝 < 0,01. *𝑝 < 0,05. 

Tabela 45. Correlações autodireção na aprendizagem e carga de trabalho total em função do 

horário (amostra do estudo) 

VARIÁVEIS 

COEFICIENTE DE PEARSON (𝑟) 

CARGA DE TRABALHO TOTAL 

Participantes 
Diurnoa 

Participantes 
Pós-laboralb 

Autodireção na aprendizagem 0,175** -0,113 

Controlo 0,057 -0,083 

Iniciativa 0,094* -0,005 

Motivação 0,111* -0,018 

Autoeficácia 0,041 -0,205* 
a𝑁 = 317. b𝑁 = 99. 

**𝑝 < 0,01. *𝑝 < 0,05. 

Tabela 46. Correlações autodireção na aprendizagem e carga de trabalho presencial em função 

do ano curricular (amostra do estudo) 

VARIÁVEIS 

COEFICIENTE DE PEARSON (𝑟) 

CARGA DE TRABALHO PRESENCIAL 

Participantes 
1º anoa 

Participantes 
2º anob 

Participantes 
3º anoc 

Autodireção na aprendizagem -0,006 -0,024 -0,101 

Controlo -0,006 -0,010 -0,078 

Iniciativa -0,083 -0,003 -0,171* 

Motivação -0,093 -0,158 -0,025 

Autoeficácia -0,005 -0,027 -0,044 
a𝑁 = 146. b𝑁 = 127. c𝑁 = 145. 

**𝑝 < 0,01. *𝑝 < 0,05. 

Tabela 47. Correlações autodireção na aprendizagem e carga de trabalho presencial em função do 
horário (amostra do estudo) 

VARIÁVEIS 

COEFICIENTE DE PEARSON (𝑟) 

CARGA DE TRABALHO PRESENCIAL 

Participantes 
Diurnoa 

Participantes 
Pós-laboralb 

Autodireção na aprendizagem -0,019 -0,121 

Controlo -0,002 -0,168 

Iniciativa -0,069 -0,021 

Motivação -0,007 -0,061 

Autoeficácia -0,007 -0,088 
a𝑁 = 317. b𝑁 = 99. 

**𝑝 < 0,01. *𝑝 < 0,05. 
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Tabela 48. Correlações autodireção na aprendizagem e carga de trabalho autónomo em função 
do ano curricular (amostra do estudo) 

VARIÁVEIS 

COEFICIENTE DE PEARSON (𝑟) 

CARGA DE TRABALHO AUTÓNOMO 

Participantes 
1º anoa 

Participantes 
2º anob 

Participantes 
3º anoc 

Autodireção na aprendizagem -0,069 0,206* 0,085 

Controlo -0,019 0,113 0,094 

Iniciativa -0,205* 0,262** 0,016 

Motivação -0,087 0,158 0,048 

Autoeficácia -0,112 0,027 0,082 
a𝑁 = 146. b𝑁 = 127. c𝑁 = 145. 

**𝑝 < 0,01. *𝑝 < 0,05. 

Tabela 49. Correlações autodireção na aprendizagem e carga de trabalho autónomo em função do 
horário (amostra do estudo) 

VARIÁVEIS 

COEFICIENTE DE PEARSON (𝑟) 

CARGA DE TRABALHO AUTÓNOMO 

Participantes 
Diurnoa 

Participantes 
Pós-laboralb 

Autodireção na aprendizagem 0,175** -0,059 

Controlo 0,085 -0,021 

Iniciativa 0,199** -0,010 

Motivação 0,147** -0,024 

Autoeficácia 0,058 -0,211* 
a𝑁 = 317. b𝑁 = 99. 

**𝑝 < 0,01. *𝑝 < 0,05. 

Tabela 50. Correlações carga de trabalho e suas componentes em função do ano curricular 

(amostra do estudo) 

VARIÁVEIS 

COEFICIENTE DE PEARSON (𝑟) 

CARGA DE TRABALHO TOTAL 

Participantes 
1º anoa 

Participantes 
2º anob 

Participantes 
3º anoc 

Carga de trabalho presencial -0,708** 0,772** 0,699** 

Carga de trabalho autónomo -0,807** 0,674** 0,722** 
a𝑁 = 146. b𝑁 = 127. c𝑁 = 145. 

**𝑝 < 0,01. *𝑝 < 0,05. 

Tabela 51. Correlações carga de trabalho e suas componentes em função do horário (amostra 
do estudo) 

VARIÁVEIS 

COEFICIENTE DE PEARSON (𝑟) 

CARGA DE TRABALHO TOTAL 

Participantes 
Diurnoa 

Participantes 
Pós-laboralb 

Carga de trabalho presencial 0,692** 0,701** 

Carga de trabalho autónomo 0,726** 0,816** 
a𝑁 = 317. b𝑁 = 99. 

**𝑝 < 0,01. *𝑝 < 0,05. 
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Tabela 52. Correlações componentes carga de trabalho em função do ano curricular (amostra 
do estudo) 

VARIÁVEIS 

COEFICIENTE DE PEARSON (𝑟) 

CARGA DE TRABALHO PRESENCIAL 

Participantes 
1º anoa 

Participantes 
2º anob 

Participantes 
3º anoc 

Carga de trabalho autónomo -0,161 0,052 -0,009 
a𝑁 = 146. b𝑁 = 127. c𝑁 = 145. 

**𝑝 < 0,01. *𝑝 < 0,05. 

Tabela 53. Correlações componentes da carga de trabalho em função do horário (amostra do 

estudo) 

VARIÁVEIS 

COEFICIENTE DE PEARSON (𝑟) 

CARGA DE TRABALHO PRESENCIAL 

Participantes 
Diurnoa 

Participantes 
Pós-laboralb 

Carga de trabalho autónomo 0,008 0,159 
a𝑁 = 317. b𝑁 = 99. 

**𝑝 < 0,01. *𝑝 < 0,05. 

Tabela 54. Correlações classificação de curso, autodireção na aprendizagem e carga de 

trabalho em função do ano curricular (amostra do estudo) 

VARIÁVEIS 

COEFICIENTE DE PEARSON (𝑟) 

CLASSIFICAÇÃO INTERMÉDIA DE CURSO 

Participantes 
1º anoa 

Participantes 
2º anob 

Participantes 
3º anoc 

Autodireção na aprendizagem 0,270** -0,260** -0,255** 

Controlo 0,336** -0,401** -0,229** 

Iniciativa 0,134 -0,004 -0,054 

Motivação 0,177** -0,126 -0,158 

Autoeficácia 0,134 -0,194* -0,257** 

Carga de trabalho total 0,081 -0,032 -0,088 

Carga de trabalho presencial 0,071 -0,052 -0,144 

Carga de trabalho autónomo 0,065 -0,112 -0,021 
a𝑁 = 145. b𝑁 = 126. c𝑁 = 137. 

**𝑝 < 0,01. *𝑝 < 0,05. 

Tabela 55. Correlações classificação de curso, autodireção na aprendizagem e carga de 
trabalho em função do horário (amostra do estudo) 

VARIÁVEIS 

COEFICIENTE DE PEARSON (𝑟) 

CLASSIFICAÇÃO INTERMÉDIA DE CURSO 

Participantes 
Diurnoa 

Participantes 
Pós-laboralb 

Autodireção na aprendizagem 0,278** -0,193 

Controlo 0,334** -0,262* 

Iniciativa 0,091 -0,012 

Motivação 0,175** -0,138 

Autoeficácia 0,192** -0,136 

Carga de trabalho total 0,063 -0,072 

Carga de trabalho presencial 0,078 -0,060 

Carga de trabalho autónomo 0,021 -0,051 
a𝑁 = 314. b𝑁 = 93. 

**𝑝 < 0,01. *𝑝 < 0,05. 



PROCESSO DE BOLONHA, AUTONOMIA NA APRENDIZAGEM E CARGA DE TRABALHO 

UM ESTUDO COM ESTUDANTES DE ENGENHARIA 

CAPÍTULO III.1 Resultados da análise univariada e multivariada 199 
 

Na Figura 36, Figura 37, Figura 38, Figura 39, Figura 40, Figura 41, Figura 42, 

Figura 43 e Figura 44 apresentam-se, esquematicamente, as correlações estatisticamente 

significativas encontradas, em função dos anos curriculares e de cada horário de frequência 

das aulas. 

 
Figura 35. Comparação das correlações (𝑟 de Pearson) significativas entre a 

autodireção na aprendizagem e a classificação intermédia de curso por ano curricular e 
horário de frequência das aulas 

 
Figura 36. Comparação das correlações (𝑟 de Pearson) significativas entre a dimensão 

controlo da autodireção na aprendizagem e a classificação intermédia de curso por ano 
curricular e horário de frequência das aulas 
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Figura 37. Comparação das correlações (𝑟 de Pearson) significativas entre a dimensão 

iniciativa da autodireção na aprendizagem e a classificação intermédia de curso por ano 
curricular e horário de frequência das aulas 

 
Figura 38. Comparação das correlações (𝑟 de Pearson) significativas entre a dimensão 

motivação da autodireção na aprendizagem e a classificação intermédia de curso por 
ano curricular e horário de frequência das aulas 

 
Figura 39. Comparação das correlações (𝑟 de Pearson) significativas entre a dimensão 

autoeficácia da autodireção na aprendizagem e a classificação intermédia de curso por 
ano curricular e horário de frequência das aulas 
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Figura 40. Comparação das correlações (𝑟 de Pearson) significativas entre a carga de 

trabalho total e a classificação intermédia de curso por ano curricular e horário de 
frequência das aulas 

 
Figura 41. Comparação das correlações (𝑟 de Pearson) significativas entre a dimensão 

autoeficácia da autodireção na aprendizagem e a carga de trabalho total por ano 
curricular e horário de frequência das aulas 

 
Figura 42. Comparação das correlações (𝑟 de Pearson) significativas entre a dimensão 

controlo da autodireção na aprendizagem e a carga de trabalho autónomo por ano 
curricular e horário de frequência das aulas 
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Figura 43. Comparação das correlações (𝑟 de Pearson) significativas entre a dimensão 

iniciativa da autodireção na aprendizagem e a carga de trabalho autónomo por ano 
curricular e horário de frequência das aulas 

 
Figura 44. Comparação das correlações (𝑟 de Pearson) significativas entre a dimensão 

autoeficácia da autodireção na aprendizagem e a carga de trabalho autónomo por ano 
curricular e horário de frequência das aulas 
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Em suma, neste subcapítulo… 

  

➢ Apresentaram-se os coeficientes de Pearson das correlações entre a 

autodireção na aprendizagem e suas dimensões, carga de trabalho (total, 

presencial e autónomo) e classificação intermédia de curso, para a amostra do 

estudo e também em função do ano curricular e do horário de frequência das 

aulas. 

➢ Identificaram-se correlações fracas positivas estatisticamente significativas 

entre a carga de trabalho autónomo e a autodireção na aprendizagem e as 

dimensões iniciativa e motivação, para a amostra do curso, mas não para todos 

os anos curriculares nem para todos os horários de frequência das aulas; o 

mesmo aconteceu no caso da correlação fraca negativa estatisticamente 

significativa entre a carga de trabalho presencial e a dimensão iniciativa. 

➢ Foram encontradas algumas correlações moderadas positivas estatisticamente 

significativas, para a amostra do estudo, entre a autodireção na aprendizagem e 

a classificação de curso, e a dimensão controlo e a classificação de curso. 

➢ A correlação entre a autodireção na aprendizagem e a classificação de curso 

ocorreu em todos os anos curriculares e no horário diurno. 

➢ A correlação entre a dimensão controlo e a classificação de curso ocorreu em 

todos os anos curriculares e horários de frequência das aulas. 

➢ Identificaram-se correlações fracas positivas estatisticamente significativas 

entre as dimensões motivação e autoeficácia e a classificação de curso, para a 

amostra do estudo, mas não para todos os anos curriculares nem para todos os 

horários de frequência das aulas. 
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III.1.3 Efeito preditor da autonomia na aprendizagem e da carga de trabalho 

do estudante 

Apresentam-se nos subcapítulos III.1.3.1 e III.1.3.2 (informação adicional no 

Apêndice 5) os resultados da avaliação das variáveis autodireção na aprendizagem 

(indicador da autonomia na aprendizagem) e carga de trabalho enquanto preditores da 

classificação intermédia de curso (indicador do desempenho académico). Para isso, 

recorreu-se a modelos de regressão linear múltipla (resumidos na Tabela 56), cuja 

pertinência aqui se justifica. 

Tabela 56. Modelos de regressão linear múltipla analisados 

 Variáveis 

 Independente Mediadora Moderadoras 

Modelo 1 
variável dependente: 
classificação de curso 

Autodireção na 
aprendizagem 

Carga de 
trabalho total 

Ano curricular 
Horário de frequência 

Modelo 2 
variável dependente: 
classificação de curso 

Autodireção na 
aprendizagem 
Carga de trabalho total 
Ano curricular 
Horário de frequência 

--- --- 

 

Modelo 1: a autodireção na aprendizagem é preditor da classificação de curso, com 

mediação da carga de trabalho total e moderação do ano curricular e do horário de 

frequência das aulas 

A possibilidade da autodireção na aprendizagem ser preditor da classificação intermédia 

de curso é suportada pelos resultados que evidenciam a existência de correlação entre 

estas variáveis. Quanto à carga de trabalho, foi formulada a hipótese, no 

enquadramento deste estudo que decorreu da pesquisa de literatura, que a autonomia 

na aprendizagem a pode influenciar. Por isso, faz sentido que o efeito preditor direto da 

autodireção na aprendizagem (variável independente) na classificação de curso 

(variável dependente) possa ser mediado pela carga de trabalho. Sendo esse o caso, 

esta mediação pode eventualmente ser moderada pelo horário de frequência das aulas 

e pelo ano curricular (efeitos indiretos). De modo a facilitar a análise, foram excluídos 

os participantes do 2º ano curricular, enfatizando-se assim a condição de estar a iniciar 

(1º ano curricular) ou a finalizar o curso (3º ano curricular). 

Modelo 2: a autodireção na aprendizagem, a carga de trabalho total, o ano curricular e 

o horário de frequência das aulas são preditores da classificação de curso 

É também possível que os efeitos indiretos de mediação e moderação pressupostos no 

modelo 1 não se manifestem, pelo que também se averiguou a possibilidade das 

variáveis independentes (autodireção na aprendizagem, carga de trabalho, ano 

curricular e horário de frequência das aulas) terem apenas efeitos preditores diretos na 

variável dependente (classificação de curso). 
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III.1.3.1 Mediação moderada da carga de trabalho no efeito preditor da 

autodireção na aprendizagem na classificação de curso 

Para avaliar o efeito preditor da autodireção na aprendizagem na classificação 

intermédia de curso, recorreu-se a um modelo de mediação moderada (modelo 1)47, 

com a carga de trabalho total como mediadora e o ano curricular (1º ano e 3º ano) e o 

horário de frequência das aulas como moderadoras (ver Figura 45). 

 
Figura 45. Diagrama conceptual do modelo 1 (de mediação moderada) 

Todos os pressupostos foram verificados: o tamanho da amostra é adequado 

(𝑁 = 232 > 82); as observações influentes foram excluídas (distância de Mahalanobis 

maior que 18,47; distância de Cook maior que 0,01449; ponto de alavanca centralizado 

maior que 0,03559), bem como os outliers (resíduos estandardizados maiores que 3,0). 

Não existe multicolinearidade (𝑟 < 0,312; 𝑉𝐼𝐹 < 1,2) nem singularidade (não se 

incluíram dimensões nem fatores das variáveis independentes como variáveis do 

modelo). Existe normalidade, linearidade, homocedasticidade e independência dos 

resíduos (a maioria dos pontos está sobre a diagonal principal do gráfico de 

probabilidade normal; nos gráficos de dispersão, os resíduos distribuem-se de forma 

aleatória em torno de zero; no teste de Kolmogorov-Smirnov, sendo 𝑝(exato) = 0,164, 

não é rejeitada a hipótese da distribuição dos resíduos ser normal; a estatística de 

Durbin-Watson 𝑑 = 1,944 está compreendida entre 1,81045 (𝑑U) e 2,18955 (4 − 𝑑U), o 

que implica autocorrelação nula entre os resíduos). 

  

                                                

47 Ao modelo 1 corresponde o modelo 76 da macro PROCESS (Hayes, 2013), à qual se recorreu 

para realizar os cálculos e análises necessárias. 
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Testadas as hipóteses de predição com mediação moderada, os resultados 

foram os seguintes: 

1) Não existem efeitos de moderação, pois a hipótese da variável ano curricular (1º 

ano e 3º ano) moderar significativamente a relação entre a autodireção na 

aprendizagem e a carga de trabalho total, entre a carga de trabalho total e a 

classificação intermédia de curso e entre a autodireção na aprendizagem e a 

classificação intermédia de curso não foi verificada, obtendo-se 𝑡(226) = 1,0527, 

𝑝 = 0,294; 𝑡(223) = -0,8564, 𝑝 = 0,393; 𝑡(223) = 1,2242, 𝑝 = 0,222, respetivamente. A 

hipótese da variável horário de frequência do curso moderar significativamente a 

relação entre a autodireção na aprendizagem e a carga de trabalho total, entre a 

carga de trabalho total e a classificação intermédia de curso e entre a autodireção na 

aprendizagem e a classificação intermédia de curso não foi verificada, obtendo-se 

𝑡(226) = 0,2832, 𝑝 = 0,777; 𝑡(223) = -0,0252, 𝑝 = 0,980; 𝑡(223) = -0,1832, 𝑝 = 0,855, 

respetivamente. 

2) Não existem efeitos de mediação (efeitos indiretos), pois a hipótese da variável carga 

de trabalho total mediar significativamente a relação entre a autodireção na 

aprendizagem e a classificação intermédia de curso não foi verificada, obtendo-se 

𝑡(226) = 0,9375, 𝑝 = 0,349; 𝑡(223) = 0,6996, 𝑝 = 0,485, respetivamente. 

3) Existem efeitos diretos, pois verifica-se a hipótese da variável autodireção na 

aprendizagem ter um efeito preditor significativo na classificação intermédia de 

curso, obtendo-se 𝑡(223) = 4,1727; 𝑝 < 0,001. 

Com estes valores conclui-se que o modelo 1 não é um modelo de mediação 

moderada, existindo somente um efeito preditor direto da autodireção na 

aprendizagem na classificação intermédia de curso que remete para o modelo 2 

(subcapítulo III.1.3.2). 

III.1.3.2 Efeito preditor direto da autodireção na aprendizagem e da carga 

de trabalho na classificação de curso (modelo 2) 

Para avaliar o efeito preditor direto da autodireção na aprendizagem, da carga 

de trabalho total, do ano curricular (1º ano, 2º ano e 3º ano) e do horário de frequência 

das aulas na classificação de curso, usou-se modelo 2 de efeito direto (ver Figura 46). 

Constatou-se, recorrendo ao método forward, que é possível explicar 11,6% da 

variabilidade da classificação intermédia de curso, obtendo-se 𝑍(1,373) = 25,558; 

𝑝 < 0,01; 𝑟𝑎
2 = 0,116, quando se usa como variáveis preditores a autodireção na 

aprendizagem e o ano curricular. Neste caso, β = 0,331, 𝑡(372) = 6,758, 𝑝 < 0,01; 

β = -0,166, 𝑡(372) = -3,105, 𝑝 < 0,01, respetivamente (ver Tabela 57 e Figura 46). As 
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variáveis carga de trabalho total e horário de frequência foram excluídas do modelo. O 

mesmo resultado foi obtido com os métodos enter, backward e setpwise. 

O modelo 2 de efeito direto é dado pela equação 7, na qual a classificação 

de curso aumenta com a autodireção na aprendizagem e diminui com o ano curricular. 

𝑁𝑜𝑡𝑎 𝑑𝑒 𝑐𝑢𝑟𝑠𝑜 = 10,076 + 0,055 × 𝐴𝑢𝑡𝑜𝑑𝑖𝑟𝑒çã𝑜 𝑛𝑎 𝑎𝑝𝑟𝑒𝑛𝑑𝑖𝑧𝑎𝑔𝑒𝑚 − 0,166 × 𝐴𝑛𝑜 𝑐𝑢𝑟𝑟𝑖𝑐𝑢𝑙𝑎𝑟 

(Equação 7) 

 
Figura 46. Diagrama conceptual do modelo 2 (de efeito direto) 

Tabela 57. Resumo e coeficientes do modelo 2 com o método forward 

Variável 

Coeficientes  

Não estandardizados Estandardizados  

𝐵 Erro padrão   

Autodireção na aprendizagem -0,055 0,008 -0,331**  

Ano curricular -0,166 0,053 -0,152**  

𝑟    0,348 

𝑟2    0,121 

𝑟2
𝑎𝑗𝑢𝑠𝑡𝑎𝑑𝑜    0,116 

Nota: no modelo 2, a variável dependente é a classificação intermédia de curso, e as variáveis 
independentes são a autodireção na aprendizagem e o ano curricular. 
**𝑝 < 0,01. 

Quanto à verificação dos pressupostos do modelo 2 de efeito direto, foram 

excluídos os outliers (resíduos estandardizados maior que 2,5), sendo o tamanho da 

amostra adequado (𝑁 = 375 > 82). Não se verificou a ocorrência de problemas de 

multicolinearidade (𝑟 < 0,145; 𝑉𝐼𝐹 < 1,02) nem singularidade (não se incluíram 

dimensões nem fatores das variáveis independentes como variáveis do modelo). 

Verificou-se a normalidade, linearidade, homocedasticidade e independência dos 

resíduos (a maioria dos pontos está sobre a diagonal principal do gráfico de 

probabilidade normal; nos gráficos de dispersão, os resíduos distribuem-se de forma 

mais ou menos aleatória em torno de zero; no teste de Kolmogorov-Smirnov, sendo 

𝑝(exato)=0,131, não foi rejeitada a hipótese da distribuição dos resíduos ser normal; a 

estatística de Durbin-Watson 𝑑 =,901 está compreendida entre 1,83483 (𝑑U) e 2,16517 

(4 − 𝑑U), o que implica autocorrelação nula entre os resíduos). 

 



PROCESSO DE BOLONHA, AUTONOMIA NA APRENDIZAGEM E CARGA DE TRABALHO 

UM ESTUDO COM ESTUDANTES DE ENGENHARIA 

208 CAPÍTULO III.1 Resultados da análise univariada e multivariada 
 

Em suma, neste subcapítulo… 

  

➢ Na avaliação do efeito preditor da autodireção na aprendizagem na classificação 

intermédia de curso, recorreu-se a um modelo de regressão linear univariado 

(modelo 1) de mediação moderada, com a carga de trabalho total como 

mediadora e o ano curricular (1º ano e 3º ano) e o horário de frequência das aulas 

como moderadoras, não se tendo verificado a ocorrência de mediação 

moderada. 

➢ Na avaliação do efeito preditor da autodireção na aprendizagem, da carga de 

trabalho total, do ano curricular e do horário de frequência das aulas na 

classificação intermédia de curso, recorreu-se a um modelo de regressão linear 

univariado (modelo 2) de efeito direto, tendo-se verificado a ocorrência de um 

efeito direto da autodireção na aprendizagem e do ano curricular (1º ano, 2º ano 

e 3º ano) na classificação intermédia de curso; o modelo explica 11,6% da 

variabilidade da classificação intermédia de curso. 
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III.1.4 Influência do ano curricular e do horário de frequência das aulas na 

autodireção na aprendizagem e na carga de trabalho total do estudante 

Apresentam-se nos subcapítulos III.1.4.1 e III.1.4.2 (informação adicional no 

Apêndice 5) os resultados da verificação da influência do ano curricular e do horário de 

frequência das aulas na autodireção na aprendizagem e na carga de trabalho total do 

estudante, para os participantes do estudo, com recurso à ANOVA fatorial (two-way). 

III.1.4.1 Influência do ano curricular e do horário de frequência das aulas 

na autodireção na aprendizagem 

Os pressupostos da ANOVA fatorial foram verificados. Para a normalidade da 

distribuição da autodireção na aprendizagem recorreu-se ao teste de Kolmogorov-

Smirnov, obtendo-se 𝐷(149) = 0,77; 𝑝 = 0,318; 𝐷(127) = 0,073; 𝑝 = 0,485; 

𝐷(145) = 0,089; 𝑝 = 0,192; 𝐷(320) = 0,057; 𝑝 = 0,242; 𝐷(99) = 0,065; 𝑝 = 0,777, 

respetivamente para o 1º ano, 2º ano, 3º ano, horário diurno e horário pós-laboral. Já para 

a homogeneidade de variâncias usou-se o teste de Levene, obtendo-se 𝑍(5,413) = 1,247; 

𝑝 = 0,286. Verificou-se que a dimensão da amostra e dos grupos era apropriada 

(𝑁amostra = 418 > 80; 𝑁1ºano = 149 > 27; 𝑁2ºano = 127 > 27; 𝑁3ºano = 149 > 27; 𝑁diurno = 320 > 27; 

𝑁pós-laboral = 99 > 27). 

Dos fatores considerados, apenas o ano curricular tem um efeito 

estatisticamente significativo na autodireção na aprendizagem, mas o tamanho desse 

efeito é pequeno, com 𝑍(5,413) = 4,324; 𝑝 = 0,014; 2
p = 0,021; potência () = 0,750. 

Como ilustrado na Figura 47, os participantes do 2º ano são os que apresentam 

menor autodireção na aprendizagem (𝑀 = 40,3; 𝐷𝑃 = 5,298; 𝑁 = 127), seguidos pelos 

do 1º ano (𝑀 = 41,5; 𝐷𝑃 = 5,731; 𝑁 = 149) e do 3º ano (𝑀 = 42,9; 𝐷𝑃 = 5,313; 𝑁 = 145). 

De acordo com o teste post-hoc de Tukey, as diferenças estatisticamente significativas 

na autodireção na aprendizagem, para o fator ano curricular, ocorrem entre o 2º ano e 

o 3º ano (intervalo de confiança a 95% ]-4,13; -1,00[; 𝑝 =0,000). 
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Figura 47. Autodireção na aprendizagem em função do ano curricular (amostra do 
estudo) 

III.1.4.2 Influência do ano curricular e do horário de frequência das aulas 

na carga de trabalho total do estudante 

Os pressupostos da ANOVA fatorial foram verificados. Para a normalidade da 

distribuição da autodireção na aprendizagem recorreu-se ao teste de Kolmogorov-

Smirnov, obtendo-se 𝐷(131) = 0,101; 𝑝 = 0,131; 𝐷(116) = 0,065; 𝑝 = 0,684; 

𝐷(132) = 0,061; 𝑝 = 0,690; 𝐷(292) = 0,059; 𝑝 = 0,260; 𝐷(85) = 0,093; 𝑝 = 0,426, 

respetivamente para o 1º ano, 2º ano, 3º ano, horário diurno e horário pós-laboral. Já para 

a homogeneidade de variâncias usou-se o teste de Levene, obtendo-se 𝑍(5,371) = 1,256; 

𝑝 = 0,283. Verificou-se que a dimensão da amostra e dos grupos era apropriada 

(𝑁amostra = 377 > 80; 𝑁1ºano = 131 > 27; 𝑁2ºano = 116 > 27; 𝑁3ºano = 132 > 27; 

𝑁diurno = 292 > 27; 𝑁pós-laboral = 85 > 27). 

Ambos os fatores considerados, o ano curricular e o horário de frequência 

das aulas, têm um efeito estatisticamente significativo sobre a carga de trabalho total 

do estudante. O tamanho do efeito do ano curricular é pequeno, com 𝑍(2,375) = 4,959; 

𝑝 = 0,007; 2
p = 0,026; potência () = 0,809. O tamanho do efeito do horário de 

frequência das aulas também é pequeno, com 𝑍(1,376) = 20,175; 𝑝 = 0,000; 

2
p = 0,052; potência () = 0,994. 

Como ilustrado na Figura 48 e Figura 49, os participantes do 3º ano são os que 

apresentam menor carga de trabalho (𝑀 = 23,4; 𝐷𝑃 = 11,90; 𝑁 = 132), seguidos pelos 

do 2º ano (𝑀 = 28,8; 𝐷𝑃 = 11,51; 𝑁 = 116) e pelos do 1º ano (𝑀 = 30,5; 𝐷𝑃 = 13,56; 

𝑁 = 131); os participantes que frequentam as aulas em horário pós-laboral têm uma 

menor carga de trabalho total do que os participantes do horário diurno (𝑀 = 20,4; 
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𝐷𝑃 = 12,285; 𝑁 = 85; 𝑀 = 29,7; 𝐷𝑃 = 12,096; 𝑁 = 292, respetivamente). De acordo com 

o teste post-hoc de Tukey, as diferenças estatisticamente significativas na carga de 

trabalho, para o fator ano curricular, ocorrem entre o 1º ano e o 2º ano (intervalo de 

confiança a 95% ]3,52; 10,50[; 𝑝 =0,000) e entre o 2º ano e o 3º ano (intervalo de 

confiança a 95% ]1,71; 8,92[; 𝑝 =0,002). 

 
Figura 48. Carga de trabalho em função do ano curricular (amostra do estudo) 

 

 
Figura 49. Carga de trabalho em função do horário de frequência das aulas (amostra do 
estudo) 
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Em suma, neste subcapítulo… 

  

➢ Dos fatores da ANOVA two-way, ano curricular e horário de frequência das aulas, 

apenas o ano curricular tem um efeito estatisticamente significativo na 

autodireção na aprendizagem dos participantes do estudo, mas pequeno, com 

as diferenças a ocorrerem entre os participantes do 2º ano (𝑀 = 40,3) e os do 3º 

ano (𝑀 = 42,9). 

➢ Dos fatores da ANOVA two-way, ano curricular e horário de frequência das 

aulas, ambos têm um efeito pequeno estatisticamente significativo na carga de 

trabalho total dos participantes do estudo; as diferenças ocorrem entre os 

participantes do horário diurno (𝑀 = 29,7) e do horário pós-laboral (𝑀 = 20,40), 

entre os do 1º ano (𝑀 = 30,5) e os do 2º ano (𝑀 = 28,8), entre os do 2º ano 

(𝑀 = 28,8) e os do 3º ano (𝑀 = 23,4) e entre os do horário diurno (𝑀 = 29,7) e 

os do horário pós-laboral (𝑀 = 20,4). 
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CAPÍTULO III.2 Resultados da análise de conteúdo 

Neste capítulo… 

 

Os resultados da análise dos dados de orientação qualitativa incluem a 

caracterização resumida dos entrevistados (subcapítulo III.2.1) e a descrição das 

dimensões e categorias de análise (subcapítulo III.2.2). O resultado da aplicação desta 

categorização é apresentado para cada uma das dimensões de análise, incluindo-se 

alguns excertos exemplificativos (subcapítulos III.2.3, III.2.4 e III.2.5). 

III.2.1 Os entrevistados 

Recorrendo aos dados sociodemográficos e académicos, bem como às 

entrevistas, apresenta-se resumidamente cada um dos entrevistados, fazendo-se 

também uma síntese global de características e opiniões comuns aos entrevistados. 

Foram 10 os entrevistados: quatro com alta autonomia na aprendizagem e quatro com 

baixa autonomia na aprendizagem, um do sexo feminino e um a frequentar o curso em 

horário pós-laboral. O desempenho académico destes estudantes é variável, com 

classificações intermédias de curso inferiores à média, na média, e superiores à média. 

Todos são de nacionalidade portuguesa e frequentavam o curso no 1º ano, 2º ano ou 

3º ano. A distribuição dos entrevistados em função da classificação e do grau de 

autonomia pode ser vista na Figura 50. 

 
Figura 50. Distribuição dos entrevistados em função classificação intermédia de curso e 
do grau de autonomia 

Todos os entrevistados pretendiam cursar engenharia mecânica. Apenas dois 

deles que, por motivos profissionais, necessitavam de estudar à noite, manifestaram 

preferência pelo ISEP. Os restantes tinham preferência por outra IES. Um deles estava 

mesmo disposto a abdicar da engenharia mecânica, para conseguir colocação numa 

outra IES. Mesmo quando a classificação de acesso era manifestamente insuficiente 

➢ Apresentam-se os resultados da análise dos dados de orientação qualitativa do 

estudo. 
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(diferenças de 20 ou mais pontos), os entrevistados colocaram engenharia mecânica 

numa outra IES como primeira opção. A única exceção foi a entrevistada do sexo 

feminino que, apesar de ter manifestado preferência por outra IES, reconheceu que a 

sua classificação não era suficiente, e optou pelo ISEP (note-se, contudo, que há outros 

entrevistados com classificação de acesso mais baixa). Na generalidade, todos os 

entrevistados estavam a gostar do curso, que corresponde às suas expectativas. 

Entrevistado 295 

O entrevistado 29548 (E295-AbDm49) foi selecionado pela sua baixa autonomia na 

aprendizagem. É do sexo masculino, e na altura da recolha de dados (questionários) 

tinha 20 anos e frequentava o 1º ano do curso em horário diurno. O seu desempenho 

académico é médio. Ingressou no ensino superior numa outra IES e outro curso, que 

não correspondeu às suas expectativas. Optou por voltar a candidatar-se, desta vez a 

engenharia mecânica, na IES onde frequentava o outro curso. Conseguiu colocação no 

curso pretendido - que frequenta atualmente - mas no ISEP, que não era a primeira 

opção. Estava satisfeito com o curso e com a instituição, e agradava-lhe a possibilidade 

de prosseguir estudos ao nível do mestrado em horário pós-laboral, e assim poder 

arranjar emprego quando concluir o 1º ciclo de estudos. 

Entrevistado 176 

O entrevistado 176 (E176-AbDb) foi selecionado pela sua baixa autonomia na 

aprendizagem. É do sexo masculino, e na altura da recolha de dados (questionários) 

tinha 19 anos e frequentava o 2º ano do curso em horário diurno. O seu desempenho 

académico é inferior à média. A sua prioridade era conseguir colocação em Engenharia 

Mecânica, tendo sido bem-sucedido. O ISEP, onde ficou colocado, não foi a sua primeira 

opção. Estava satisfeito com o curso e agradavam-lhe os temas abordados e as 

possíveis saídas profissionais. 

Entrevistado 242 

O entrevistado 242 (E242-AbDm) foi selecionado pela sua baixa autonomia na 

aprendizagem. É do sexo masculino, e na altura da recolha de dados (questionários) 

tinha 19 anos e frequentava o 1º ano do curso em horário diurno. O seu desempenho 

académico é médio. A sua preferência era a engenharia mecânica, mas gostava de ter 

sido colocado numa outra IES, mesmo que noutro curso. Ficou colocado em engenharia 

                                                

48 A numeração que identifica os entrevistados foi a usada para numerar os 425 exemplares do 
instrumento PRO-SDLS que foram preenchidos pelos estudantes. 
49 O código que identificada os entrevistados foi o usado na tabela 12 (Aa, Am, Ab, para alto, 
médio ou baixo grau de autonomia; Da, Dm, Db, para alto, médio ou alto desempenho 
académico) 
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mecânica no ISEP, que era a sua penúltima opção. Afirmou estar a gostar do curso, 

mas sem notar grande diferença relativamente ao ensino secundário. 

Entrevistado 168 

O entrevistado 168 (E168-AbDa) foi selecionado pela sua baixa autonomia na 

aprendizagem. É do sexo masculino, e na altura da recolha de dados (questionários) 

tinha 20 anos e frequentava o 2º ano do curso em horário diurno. O seu desempenho 

académico é superior à média. Pretendia colocação em engenharia mecânica, mas 

numa outra instituição. Conseguiu colocação em engenharia mecânica no ISEP. O curso 

estava a corresponder às suas expectativas, mas gostaria que houvesse uma maior 

componente prática. 

Entrevistado 380 

O entrevistado 380 (E380-AaDa) foi selecionado pela sua alta autonomia na 

aprendizagem. É do sexo masculino, e na altura da recolha de dados (questionários) 

tinha 21 anos e frequentava o 3º ano do curso em horário diurno. O seu desempenho 

académico é superior à média. Conseguiu colocação em engenharia mecânica no ISEP, 

que foi a sua segunda opção. Pretendia engenharia mecânica, mas numa outra IES. 

Tendo concluído entretanto o curso, era da opinião de que tinha corrido bem, mas agora 

que tinha começado a trabalhar, gostaria de ter tido mais componente prática. 

Entrevistado 335 

O entrevistado 335 (E335-AaDm) foi selecionado pela sua alta autonomia na 

aprendizagem. É do sexo masculino, e na altura da recolha de dados (questionários) 

tinha 22 anos e frequentava o 3º ano do curso em horário diurno. O seu desempenho 

académico é médio. Engenharia mecânica era a sua primeira escolha, e o ISEP, onde 

ficou colocado, a segunda opção. O curso correspondeu completamente às suas 

expectativas, sobretudo à medida que foi avançando e os conteúdos relacionados 

diretamente com a engenharia mecânica foram aumentando. 

Entrevistado 142 

O entrevistado 142 (E142-AaDa) foi selecionado pela sua alta autonomia na 

aprendizagem. É do sexo masculino, e na altura da recolha de dados (questionários) 

tinha 22 anos e frequentava o 2º ano do curso em horário diurno. O seu desempenho 

académico é superior à média. O facto de trabalhar fez com que o ISEP fosse a sua 

primeira escolha. Mudou para engenharia mecânica depois de ter estado um ano a 

frequentar um outro curso. Esperava que o curso de engenharia mecânica lhe desse as 

ferramentas necessárias para progredir estudos para o mestrado e talvez doutoramento. 
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Entrevistado 304 

O entrevistado 304 (E304-AaDm) foi selecionado pela sua alta autonomia na 

aprendizagem. É do sexo masculino, e na altura da recolha de dados (questionários) 

tinha 19 anos e frequentava o 1º ano do curso em horário diurno. O seu desempenho 

académico é médio. Tinha preferência pela engenharia mecânica, mas o ISEP, onde foi 

colocado, foi a sua segunda opção. Estava a gostar do curso, que correspondia mesmo 

ao que pretendia. 

Entrevistada 279 

A entrevistada 279 (E279-AmDb) foi selecionada por ser do sexo feminino. A sua 

autonomia na aprendizagem é média. Na altura da recolha de dados (questionários) 

tinha 19 anos e frequentava o 1º ano do curso em horário diurno. O seu desempenho 

académico é baixo. A sua preferência era a engenharia mecânica. Gostaria de ter 

entrado numa outra Instituição, mas por considerar que a sua média não era suficiente, 

colocou o ISEP, onde foi colocada, em primeira opção. Sobre o curso, gostava que 

tivesse uma maior componente prática, mas reconhecia que o 1º ano tem de ser mais 

teórico e mais generalista. 

Entrevistado 097 

O entrevistado 097 (E097-AmDm) foi selecionado por frequentar o curso em horário 

pós-laboral. É do sexo masculino, e na altura da recolha de dados (questionários) tinha 

46 anos e frequentava o 2º ano do curso. A sua autonomia na aprendizagem é média e 

o seu desempenho académico é médio. O seu acesso foi feito pelo contingente para 

maiores de 23 anos. Gostaria de poder estudar numa outra Instituição, mas como esta 

não oferece o horário pós-laboral, acabou por se candidatar ao ISEP. A sua preferência 

era a engenharia mecânica. A frequência do curso surgiu por motivos de realização 

pessoal e profissional. Esperava que o curso tivesse uma vertente mais prática. 

 

Em suma, neste subcapítulo… 

 

➢ Foram caracterizados os 10 entrevistados no estudo, que foram selecionados 

de acordo com diferentes graus de autonomia na aprendizagem e desempenho 

académico variável. Frequentavam o 1º, 2º ou 3º ano do curso, e todos 

escolheram engenharia mecânica, estando satisfeitos com o curso. 
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III.2.2 Dimensões e categorias de análise 

A análise das entrevistas permitiu identificar um conjunto de categorias que se 

enquadraram nas seguintes dimensões: autonomia na aprendizagem, carga de trabalho 

e frequência do curso (ver representação esquemática das dimensões de análise e das 

categorias na Figura 51). Algumas destas categorias foram definidas previamente, 

enquanto outras emergiram da análise dos discursos das entrevistas. 

 
Figura 51. Estrutura das dimensões de análise e categorias 

A dimensão autonomia na aprendizagem agrega três categorias: as 

características da autonomia do aprendente; o contexto académico que suporta, cria 

oportunidades e incentiva o exercício desta autonomia; e as relações que se 

estabelecem entre a autonomia na aprendizagem e a carga de trabalho e entre a 

autonomia na aprendizagem e o desempenho académico. 

A categoria características da autonomia do aprendente inclui os aspetos que 

caracterizam a autonomia do aprendente, e que são: 

- A capacidade de ser responsável pela própria aprendizagem, tendo iniciativa para 

fazer escolhas e decidir sobre aspetos da sua aprendizagem, e tendo auto-

organização (controlo) para levar a cabo as escolhas e decisões sobre a própria 

aprendizagem; 
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- A vontade e a importância de se ser responsável pela própria aprendizagem, 

manifestando vontade para escolher, tomar decisões e implementar ações que 

conduzem a aprendizagens bem-sucedidas, valorizando a autonomia na 

aprendizagem, e questionando criticamente o quê, porquê, como e com que sucesso 

está a decorrer a aprendizagem; 

- O ajustamento entre a autoperceção da autonomia na aprendizagem e o exercício 

desta autonomia. 

A categoria contexto académico inclui os tópicos relativos ao papel da 

instituição de ensino superior, do curso e das unidades curriculares, dos docentes e dos 

pares, enquanto promotores de um ambiente que suporta, cria oportunidades, incentiva 

e valoriza o exercício da autonomia do aprendente. 

A categoria relações que se estabelecem com a autonomia na aprendizagem 

inclui as relações com a carga de trabalho e o desempenho académico. São abordadas 

as perceções que os entrevistados têm sobre a possibilidade da autonomia na 

aprendizagem influenciar a carga de trabalho e o desempenho académico. 

A dimensão carga de trabalho do estudante agrega três categorias: a carga 

de trabalho presencial do estudante, a carga de trabalho autónomo do estudante e as 

relações que se estabelecem entre a carga de trabalho e o desempenho académico. 

A categoria carga de trabalho presencial do estudante inclui a descrição do 

modo como os estudantes procedem relativamente à componente horas de contacto da 

carga de trabalho, nomeadamente relativamente à sua comparência às aulas teóricas 

(facultativas) e teórico-práticas (obrigatoriedade de comparecer a 2/3 das aulas), e a 

explicação (porquê) para esse modo de proceder. 

A categoria carga de trabalho autónomo do estudante inclui a descrição do 

modo como os estudantes organizam a componente da carga de trabalho não 

presencial, nomeadamente relativamente ao estudo e à explicação (porquê) para esse 

modo de proceder. 

Na categoria relações que se estabelecem com a carga de trabalho é 

abordada a perceção que os entrevistados têm sobre a possibilidade da carga de 

trabalho influenciar o desempenho académico. 

A dimensão frequência do curso agrega três categorias: as expectativas do 

estudante quanto ao curso, o grau de dificuldade e exigência do curso, e as 

experiências positivas associadas à frequência do curso. 

A categoria expectativas do estudante inclui os aspetos referentes ao tipo de 

expectativas, que podem estar relacionadas com as saídas do curso, quer a nível 
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profissional quer na progressão de estudos, com o próprio curso, as unidades 

curriculares que integra e o modo como estas são abordadas (vertente mais teórica ou 

vertente mais prática), e com a própria instituição, pelos princípios que a caracterizam, 

independentemente do curso escolhido. 

A categoria dificuldade e exigência do curso inclui as categorias relacionadas 

com a influência do próprio curso e das unidades curriculares, dos professores e da 

instituição de ensino superior no grau de dificuldade e exigência do curso. 

A categoria experiências positivas no curso agrega os relatos das 

experiências mais marcantes para o estudante pela positiva, relacionadas com as 

unidades curriculares, ou com os professores. 

 

Em suma, neste subcapítulo… 

 

➢ Para a análise das entrevistas recorreu-se um conjunto de categorias (prévias e 

emergentes) enquadradas nas dimensões: autonomia na aprendizagem, carga 

de trabalho e frequência do curso. 

➢ A dimensão autonomia na aprendizagem agrega as categorias: características 

da autonomia na aprendizagem, o contexto académico e as relações com a carga 

de trabalho e com o desempenho académico. 

➢ A dimensão carga de trabalho do estudante agrega as categorias: carga de 

trabalho presencial do estudante, carga de trabalho autónomo do estudante e as 

relações com o desempenho académico. 

➢ A dimensão frequência do curso agrega as categorias: expectativas do 

estudante quanto ao curso, o grau de dificuldade e exigência do curso, e as 

experiências positivas associadas à frequência do curso. 
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III.2.3 Dimensão autonomia na aprendizagem 

A dimensão de análise autonomia na aprendizagem, como já referido, 

engloba as categorias respeitantes às características da autonomia na aprendizagem, 

ao contexto académico e às relações com a carga de trabalho e o desempenho 

académico. São aqui apresentados (subcapítulos III.2.3.1, III.2.3.2 e III.2.3.3) os 

resultados da análise de conteúdo, obtidos com esta categorização (informação 

adicional no Apêndice 6). 

III.2.3.1 Características da autonomia 

Os entrevistados foram questionados quanto às características que 

consideram ser necessárias para a autonomia na aprendizagem, sobre a importância 

da aprendizagem com autonomia, e quanto à sua própria autonomia. 

No que respeita às características da autonomia na aprendizagem (ser capaz 

e ter vontade), nomeadamente quanto à capacidade para serem responsáveis pela 

própria aprendizagem, seis dos entrevistados referiram o ser capaz de pesquisar 

autonomamente, sozinho ou com os colegas, encontrando recursos educativos que 

complementam os fornecidos pelo professor. Foi mencionado: 

“Provavelmente [o que distingue um estudante autónomo é] a capacidade de 

ir buscar a informação a sítios menos acessíveis. Muitas vezes tinha de ir buscar 

informação a outros sítios, outros livros, livros recomendados que nem são usados nas 

aulas e costumam vir na ficha da [unidade curricular]. Também recorria a colegas, 

porque se calhar era a fonte de informação mais óbvia” (E335-AaDm). 

Outros comportamentos que evidenciam a capacidade de ser autónomo foram 

mencionados pelos entrevistados, como: 

− Tomar a iniciativa de aprender mais e de aprofundar determinados tópicos; 

“Por exemplo, [quando numa aula é abordado um tópico] que até é [apenas 

uma curiosidade, o facto de me parecer interessante, faz com que vá pesquisar para 

saber mais]. Isso é ser autónomo. Apesar de ser uma curiosidade, apesar de não ser 

estudo para a [unidade curricular], é uma coisa que, se calhar, um dia até me vai fazer 

falta. Se calhar alguém vai falar [disso] e eu até vou saber [o que é]” (E295-AbDm). 

− Decidir esclarecer as dúvidas com os professores fora das aulas, pedindo auxílio 

quando necessário; 

"Ir aos gabinetes dos engenheiros tirar dúvidas, também. São sempre super 

acessíveis” (E279-AmDb). 
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− Ser capaz de identificar as estratégias necessárias para resolver os problemas da 

aprendizagem, colocando-as em prática com sucesso. 

“[Ser autónomo] é procurar desenrascar-me sozinho” (E242-AbDm). 

− Decidir sobre aspetos da sua aprendizagem, tendo auto-organização (controlo) para 

levar a cabo as escolhas e decisões sobre a própria aprendizagem, estabelecendo 

objetivos e planificando as ações necessárias para a concretização destes objetivos. 

“É o desenvolvimento, não só intelectual por estarmos a aprender coisas 

novas, mas também psicológico, porque estamos a fazer, estamos a tomar opções. 

Amanhã tenho teste. Estou cansado. Não vou estudar. Não, tenho de estudar porque 

amanhã tenho teste. São decisões. Também é ser autónomo. Sermos capazes de 

organizar as nossas coisas, é ser autónomo” (E295-AbDm). 

Também sobre as características da autonomia na aprendizagem, mas 

quanto à vontade para serem responsáveis pela própria aprendizagem, apenas 3 dos 

10 entrevistados identificaram a vontade de ser autónomo na aprendizagem como uma 

característica importante, mencionando que: 

− A capacidade para a autonomia é necessária, mas não é suficiente, porque é preciso 

vontade; 

“Exatamente. É isso. [Acho que sou capaz, mas nem sempre tenho vontade 

de o fazer]” (E295-AbDm). 

− Não se trata só de vontade, mas de força de vontade, ou seja, de perseverança. 

“[Alguém que seja um estudante autónomo] precisa de ter muita força de 

vontade. É mesmo preciso insistir nas coisas. [Quando tenho de o fazer sozinho,] sou 

capaz de demorar mais um bocado. Se calhar [é esse o meu principal obstáculo à 

autonomia]. É mais a preguiça do que a força de vontade” (E168-AbDa). 

Relativamente à importância da autonomia na aprendizagem, os 

entrevistados manifestaram-se positivamente. Para alguns, esta importância relaciona-

se com a qualidade da própria aprendizagem, que é mais efetiva quando existe um certo 

grau de autonomia. Foi referido: 

“Eu acho que é imprescindível ser autónomo na aprendizagem, pelo menos 

até determinado ponto, porque penso que a verdadeira aprendizagem, e a 

aprendizagem que se regista de forma mais definitiva, é a que nós adquirimos quando 

somos confrontados com a dificuldade em resolver problemas. Nós em engenharia 

temos uma vertente bastante prática, e vamos ver que ir às aulas e ouvir um professor 

a falar serve-nos de muito pouco para aprender, que a aprendizagem se vai dar de 

facto quando estamos a tentar resolver problemas e somos confrontados com as coisas 

que não sabemos” (E142-AaDa). 
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Há entrevistados para os quais a importância da autonomia transcende a 

própria aprendizagem, por ser: 

− Necessária no exercício da profissão. 

“[Sim, ser autónomo é] bastante [importante no exercício da profissão]. Eu 

tive a sorte de apanhar um chefe bastante ‘porreiro’, que me tem ajudado bastante a 

aprender, mas uma pessoa que não tenha [essa] sorte, não tem hipótese” 

(E380-AaDa). 

− Essencial na vida futura. 

“Acho que é muito importante [saber aprender de um modo autónomo]. 

Porque futuramente não vamos ter ninguém connosco a explicar-nos as coisas, ou a 

fazer as coisas connosco” (E295-AbDm). 

Relativamente à perceção sobre a própria autonomia na aprendizagem, todos 

os entrevistados, exceto um, declararam considerar-se estudantes autónomos. Os 

motivos apresentados relacionam-se com a pesquisa e uso de recursos educativos para 

complementar ou substituir o ensino em contexto formal; com o uso dos recursos 

educativos disponibilizados em contexto formal de ensino para aprender 

autonomamente; com o estudo que fazem em grupo, em interdependência com os 

colegas, que permite avançar nas aprendizagens e esclarecer as dúvidas sem recorrer 

aos professores. Foi referido: 

“Sou, tenho provas que sim [, que sou capaz de aprender de forma 

autónoma]. Há muitas unidades curriculares em que não [percebia] nada nas aulas, 

[mas] o YouTube ajuda muito, às vezes” (E279-AmDb). 

“Sim [, considero-me um estudante autónomo]. Penso que houve sempre 

bastante autonomia no estudo até porque sempre nos foi fornecido bastante material 

de trabalho. Considero-me um estudante completamente autónomo” (E335-AaDm). 

“Estudo aqui no ISEP com os meus colegas, porque é diferente estarmos a 

estudar todos juntos. [Se eu tiver] uma dúvida [haverá um colega que percebe melhor 

esta matéria], e se ele [tiver uma dúvida pode ser que eu saiba]. Explicamos uns aos 

outros…” (E168-AbDa). 

Contudo, três dos entrevistados que se consideram autónomos, condicionaram 

esta autonomia, mencionando que: 

− O grau de autonomia depende da unidade curricular. 

“[Aprender de forma mais ou menos autónoma] depende da [unidade 

curricular]. Varia um pouco” (E304-AaDm). 
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− O exercício da autonomia depende da preferência pessoal. 

“Não é algo que eu tenha preferência em fazer e prefiro fazer o meu estudo 

acompanhado pelo professor e tendo oportunidade de enriquecer os meus 

conhecimentos com o contacto com o professor” (E142-AaDa). 

− O exercício da autonomia depende da vontade. 

“Eu sou uma pessoa que sozinha se distrai bastante facilmente. (…) Eu 

consigo aprender sozinho, não é essa a questão. Se eu precisar de aprender sozinho, 

consigo” (E168-AbDa). 

O entrevistado que não se considera autónomo, diz não ser capaz de estruturar 

os conteúdos e planificar o estudo sozinho, sendo da opinião que a ajuda do professor 

é essencial nesta estruturação. 

“Não, [não me considero um estudante autónomo]. [Só seria capaz de 

aprender sozinho se,] por exemplo, a matéria estivesse toda bem estruturada e 

organizada, com uma espécie de um guia de como fazer. Se não [houvesse] esse guia 

seria mais complicado porque [precisaria] da ajuda do professor. Em termos de 

matérias, a intervenção do professor é essencial” (E176-AbDb). 

III.2.3.2 Contexto académico 

Quanto à importância do contexto académico para o exercício da autonomia 

na aprendizagem, os entrevistados foram questionados diretamente sobre o papel do 

curso, das unidades curriculares e dos professores. Todos estabelecem uma relação 

positiva entre o contexto e o desenvolvimento da autonomia. Foram ainda feitas pelos 

entrevistados referências à instituição de ensino superior; o papel dos pares não foi 

mencionado. 

Sobre o papel do curso, as respostas enfatizaram o aspeto “ensino superior” e 

o facto da frequência deste nível de ensino promover, e exigir, autonomia na 

aprendizagem, comparativamente com o ensino secundário, nomeadamente pela 

relação de menor dependência com o professor. A relação entre a autonomia e a 

frequência do curso foi associada a uma mudança de “mentalidade” que leva o 

estudante a procurar “desenrascar-se” pelos seus próprios meios. Neste sentido, foi 

expresso: 

“[Sim, noto diferença na autonomia conforme vou avançando no curso]. Se 

calhar [no 1º ano começava a pensar:] ‘E o que é que eu faço?’, ‘E não me dizes o que 

é eu tenho de fazer?’ Agora talvez já tenha outra mentalidade. Já tenho de me 

desenrascar, tenho de fazer por isso. Acho que sim, [que evolui no aspeto de ser capaz 

de aprender mais autonomamente]” (E242-AbDm). 
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“Sim [, o curso contribui para que os alunos desenvolvam essa capacidade]. 

Porque aqui não há tanta ajuda, tanto contacto direto com os professores, como era no 

[ensino] secundário. Aqui já é diferente. [O professor diz:] ‘Vá procurar’. As pessoas 

são incentivadas a procurar [por] elas próprias o resultado” (E242-AbDm). 

Para seis dos entrevistados, a autonomia é claramente promovida em 

unidades curriculares específicas. Os exemplos mais mencionados foram os das 

unidades curriculares de anteprojeto e projeto, por exigirem muito trabalho fora das 

horas de contacto com o professor e pela variedade dos tópicos e temas abordados, 

como se depreende do excerto: 

“O anteprojeto foi das cadeiras que eu fiz que foi necessário muito trabalho 

da parte do grupo, a pesquisar; até tivemos que nos deslocar a algumas empresas que 

trabalhavam no tema em questão, e acabou por ser engraçado. Exigiu muito trabalho, 

e muita pesquisa, mas acabámos até por conseguir perceber bem” (E304-AaDm). 

Foram referidas outras unidades curriculares, com exercícios menos repetitivos 

ou com exercícios disponíveis para serem resolvidos fora das aulas, como contributos 

para esta capacidade. São disso exemplo: 

“Penso que em certas [unidades curriculares] sim [, a autonomia é 

incentivada]. Em certas [unidades curriculares] há isso porque não estamos a falar de 

exercícios tão repetitivos. Mas lá está, haverá outras que nem tanto” (E335-AaDm). 

“Sim [, acho que o curso contribui para que os alunos se tornem mais 

autónomos]. Por exemplo, [nas unidades curriculares (…) e (…)] temos uma sebenta 

que é dividida em unidades e cada unidade tem 20 exercícios e o professor na aula só 

resolve seis ou sete e tenta deixar [os restantes] para o aluno tentar resolver sozinho 

em casa e tirar as dúvidas” (E304-AaDm). 

Um aspeto a salientar nos discursos de alguns estudantes é que não são as 

unidades curriculares que promovem a autonomia, mas o tipo de trabalho e atividades 

que nelas são propostas, nomeadamente pela existência (ou não) de mais trabalho (de 

projeto e outros), não restringido às unidades curriculares de anteprojeto e projeto. 

Nesta linha foi afirmado: 

“Sim, sim [acho que o curso promove essa autonomia]. Mesmo a nível dos 

projetos e dos trabalhos, [o curso] permite-nos ganhar essa autonomia, fazer as coisas 

sozinhos” (E380-AaDa). 

Um dos entrevistados referiu que não há nenhuma unidade curricular que se 

destaque na promoção da autonomia na aprendizagem. 

“Não tenho assim nenhuma [unidade curricular que possa destacar por 

contribuir mais para a autonomia]” (E242-AbDm). 
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Quanto ao contributo dos professores para a autonomia na aprendizagem dos 

estudantes, a opinião dos entrevistados dividiu-se pelas seguintes ideias: 

− Há aqueles para os quais os professores reconhecem, valorizam, incentivam e validam 

a autonomia, pelos comentários que fazem nas aulas e pelo acompanhamento mais 

personalizado das aprendizagens dos estudantes. 

“Sim, sim [acho que os professores incentivam e reconhecem a autonomia 

dos alunos]. Muitas vezes os Engenheiros fazem até pequenos [comentários], ‘se 

tiverem curiosidade consultem tal site da web’ ” (E176-AbDb). 

“Incentivar um aluno a fazer e depois o professor vir ajudar, facilita ao aluno 

«encaixar» [a matéria], porque está a resolver à maneira dele, está a compreender ele 

o exercício e não [apenas] a [seguir o raciocínio] do professor. É diferente” 

(E168-AbDa). 

− Outros entrevistados discordam, referindo que o número elevado de estudantes na 

sala de aula não o permite, que não há meio para verdadeiramente valorizar a 

autonomia na aprendizagem e que uma certa “infantilização” dos estudantes do ensino 

superior dificulta a sua responsabilização por parte dos professores. 

“Não, [acho que os professores nas unidades curriculares não valorizam essa 

autonomia]. Sou franco. Acho que não. Estamos 40 pessoas na sala, por exemplo. 

Cinco ou seis acabam o exercício antes do professor começar a fazê-lo no quadro. O 

que é que isso traz de bom? Traz de bom para mim que, “Olha fiz o exercício sozinho, 

porreiro, estou satisfeito comigo mesmo”. Se calhar o professor até fica a olhar e diz 

“Olha aquele rapaz até conseguiu fazer o exercício sozinho”. Mas o que é que isto, 

percebe? Mas também [como poderiam] valorizar? “Olha, toma lá, foste o primeiro”. 

Também de que forma?” (E295-AbDm). 

“Noto que alguns professores tratam os alunos, e se calhar com alguma 

razão, como muito crianças” (E097-AmDm). 

− Para alguns dos entrevistados, há professores que valorizam a autonomia e outros 

que não o fazem. 

“Se calhar difere muito de engenheiro para engenheiro, mas com o 

engenheiro que tenho é ‘desenrasca-te’, ‘tens que ver, tens que procurar’” 

(E242-AbDm). 

Alguns entrevistados mencionaram a importância que a orientação dada pelos 

professores tem para a autonomia dos estudantes. Todavia, também referiram que 

esta orientação está sempre dependente da vontade do estudante, ou seja, os 

professores só podem acompanhar e orientar os estudantes que querem ser 

acompanhados e orientados. Foi dito: 
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 “Eu acho que uma maior autonomia dos alunos não significa, [como] muitas 

vezes se tende a crer, um menor envolvimento do professor. O professor tem de 

perceber qual é a resposta que está a ser dada pelo aluno e agir em conformidade e 

penso que isso é, sobretudo, o que vai contribuir para uma maior ou menor autonomia 

dos alunos. É o acompanhamento que é feito por parte do professor e penso que isso 

é mais fácil na medida em que haja menos alunos por professor e o professor tenha 

maior disponibilidade de tempo para perceber como é que está a andar o trabalho do 

aluno, quais é que são as suas potencialidades, quais é que são as suas dificuldades 

e saber adequar o plano de trabalho a essas especificidades” (E142-AaDa). 

“Temos sempre uma orientação, [mas] lá está, temos de mostrar interesse 

para tal. Mas isso é como tudo, não é? No trabalho é igual. Se não mostrarmos 

interesse também não temos [ajuda]. Ninguém nos vem perguntar nada. Mas se 

mostrarmos interesse, recebemos sempre orientação por parte do docente. Mas 

[tirando isso], temos de [fazer] sozinhos” (E380-AaDa). 

A importância que as unidades curriculares e os professores têm na 

promoção da autonomia não foi reconhecida por todos os entrevistados, sendo 

expressas duas ideias opostas: 

− A promoção da autonomia depende do professor, e é possível, independentemente 

das unidades curriculares. 

“Não, não vamos tirar a conclusão [que nas unidades curriculares mais 

tradicionais não há nenhum incentivo ao desenvolvimento da autonomia]. Vamos para 

as aulas práticas de uma unidade curricular como (…), por exemplo. O professor não 

começa a fazer o exercício no quadro. O professor diz “Façam!” e depois faz. Se nós 

fizermos, é autonomia… [A nossa autonomia está a ser estimulada]” (E295-AbDm). 

− A promoção da autonomia depende da unidade curricular, havendo unidades 

curriculares nas quais os professores não a conseguem promover mesmo que 

queiram. 

“Há unidades curriculares nas quais [não é possível os professores 

reconhecerem e incentivarem a autonomia dos estudantes]. Nas que é possível, e da 

experiência que eu tenho tido, eles promovem isso” (E097-AmDm). 

O contributo multifacetado do contexto académico, onde nem sempre é fácil 

perceber onde começa e acaba a influência do curso, das unidades curriculares e dos 

professores, foi bem ilustrado por um dos entrevistados. 

“[O melhorar a autonomia] tem a ver com o curso, tem a ver com as unidades 

curriculares, tem a ver com os engenheiros. Para acabar o curso em quatro anos, 

porque em três agora já é impossível, uma pessoa tem de começar a saber dar as 

voltas. Uma pessoa tem de ter a sua autonomia. Não pode esperar que os professores 

façam a «papinha» toda. Não pode ser assim” (E279-AmDb). 
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Um dos aspetos relacionados com o contexto académico é a importância da 

própria instituição de ensino superior. As menções feitas referiram: 

− O papel da instituição enquanto “micro-sociedade” que agrega um conjunto de 

pessoas que contribuem para o desenvolvimento e formação dos estudantes. 

“Costumo dizer que nós não estamos sozinhos, nós também somos produtos 

de uma sociedade tecnológica e isto que [temos aqui no ISEP] é uma micro-sociedade. 

E todas as pessoas que estão cá contribuem para o nosso desenvolvimento, e para a 

formação” (E295-AbDm). 

− O conjunto de regras e regulamentos que orientam a instituição (neste caso, quanto à 

assiduidade), e que podem ser mais ou menos incentivadores do exercício da 

autonomia. 

“Acho que o facto de, por exemplo, as aulas teóricas não serem obrigatórias, 

já dá [aquela ideia] aos alunos de que, se calhar, as aulas não são tudo. E, falo por 

mim, porque eu raramente vou às [aulas] teóricas. [Contudo,] em casa, antes de ir às 

[aulas] práticas, vejo as teóricas que foram dadas naquela semana, para ter noção do 

que vou fazer, antes de chegar lá. Uma pessoa tem que rever a matéria que foi dada 

para ter mais ou menos uma noção. É claro que nós ao lermos os slides, não vamos 

perceber o mesmo que tínhamos percebido indo à [aula] teórica com o professor a 

explicar, é verdade. Mas esforçamo-nos mais um bocado e quando formos à aula 

prática, já vamos perceber bem. Claro que é mais difícil para o ISEP gerir as turmas 

(…), mas dá uma liberdade diferente aos alunos” (E168-AbDa). 

III.2.3.3 Relação com a carga de trabalho e o desempenho académico 

No que respeita às relações com a autonomia na aprendizagem, as questões 

das entrevistas incidiram na relação com a carga de trabalho, e na relação com o 

desempenho académico. 

Quanto à influência da autonomia na aprendizagem na carga de trabalho, os 

entrevistados reconheceram que existe relação entre ambas. Contudo, as opiniões 

dividiram-se: para alguns entrevistados, uma maior autonomia corresponde a uma maior 

carga de trabalho, enquanto para outros acontece o oposto. As razões mencionadas 

para o aumento da carga de trabalho, devido ao aumento da autonomia, foram: 

− O aumento do tempo de estudo, por interesse e motivação. 

“Estão as duas interligadas [, a autonomia e o tempo que gasto]. 

Proporcionalidade direta. Uma aumenta, a outra também. Se a autonomia aumentar… 

estudo mais. Se estudo mais, interesso-me mais, e estudo mais.” (E295-AbDm). 
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− O ser possível ter uma classificação melhor que justifica o investimento de tempo. 

“Quando fazia um estudo mais autónomo, gastava mais tempo. [Gastava 

mais tempo porque também sabia que] um pouco mais de estudo [me iria valer] uma 

melhor nota, [e que isso não aconteceria naquelas unidades curriculares em que] eu 

estava menos à vontade” (E335-AaDm). 

− O facto de o estudo em grupo requerer mais tempo, mas ter as suas compensações. 

“Gosto muito de estudar com as outras pessoas. Quando temos dúvidas, 

procuramos a solução em conjunto, até que um “iluminado” lá consegue resolver o 

exercício e vai-se aprendendo assim. Gastamos mais tempo, tempo de grupo. Se 

estudasse sozinha talvez não precisasse de tanto tempo, mas também estou a 

aprender com as dúvidas dos outros. Se estivesse em casa, algumas vezes não 

conseguiria fazer os exercícios, mas assim conseguimos chegar lá” (E279-AmDb). 

− Porque a preferência por mais trabalho autónomo em detrimento das aulas, obriga a 

um maior investimento de tempo para compensar a dificuldade sentida pela ausência 

do professor. 

“[Gastei] mais tempo [quando optei por fazer trabalho autónomo]. Mais tempo, 

claro, porque faltei às aulas” (E380-AaDa). 

Os entrevistados para os quais uma maior autonomia implica uma menor carga 

de trabalho, apontaram como motivos uma maior capacidade de organização do estudo, 

de autoavaliar as aprendizagens e de selecionar os recursos mais adequados e 

eficazes, o que permite poupar tempo. Foi referido: 

“Eu penso que a qualidade do trabalho autónomo, nomeadamente no saber 

fazer uma boa autoavaliação, uma boa seleção dos recursos, me ajuda a, com menos 

tempo de trabalho a atingir melhores resultados do que se eu estivesse, por exemplo, 

a voltar a estudar coisas que já sei ou a estudar por recursos pouco fiáveis ou que não 

estão adequados àquilo que eu deveria aprender. Vejo muitos colegas com dificuldade 

em conseguir com o mesmo tempo de estudo em obter os mesmos resultados por não 

saberem fazer esta gestão de recursos e esta autoavaliação” (E142-AaDa). 

Todos os entrevistados, exceto um, concordaram que ter uma maior autonomia 

na aprendizagem melhora o desempenho académico, pois as aprendizagens feitas 

fora das aulas permitem aprofundar os conceitos ao seu próprio ritmo, e construir uma 

“ligação diferente” com os conteúdos. Foi dito: 

“Não faço grande coisa sozinho, mas acho que [ser mais autónomo faz 

diferença nas notas] porque nós sozinhos podemos explorar certas coisas que na aula 

não são possíveis. [É o conjunto de] todos esses conceitos, que [nos ajuda] a ter um 

conhecimento mais sólido que nos pode [ser útil no futuro]” (E176-AbDb). 
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“Sim, noto isso a nível de notas e nos testes [, que as minhas notas são 

melhores quando sou mais autónomo]. Acho que [as coisas até] se tornam mais fáceis, 

porque há outra ligação com a matéria” (E304-AaDm). 

A exceção relativamente ao contributo positivo da autonomia na aprendizagem 

no desempenho académico foi justificada pelo entrevistado nas baixas classificações 

por ele obtidas: sendo as classificações apenas as suficientes para obter aprovação, 

não é possível avaliar a relação entre a autonomia na aprendizagem e o desempenho 

académico. Referiu: 

[Não me parece que as minhas notas estejam relacionadas com o facto de 

ser mais ou menos autónoma]. As minhas notas são muito “engraçadas” porque eu 

raramente vou [à época de] recurso. Faço tudo na [época] normal. Mas ao fazer tudo 

na [época] normal, faço tudo às “três pancadas”. Logo, fico com 10 e 11 [valores] a 

tudo, mas está tudo feito. E porquê? Porque até ao meio-dia tenho de estudar esta, até 

às sete tenho de estudar outra. E tem de ser assim, porque um exame é hoje, [e] daqui 

a dois dias já tenho outro” (E279-AmDb). 
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Em suma, neste subcapítulo… 

  

➢ Quase todos os entrevistados (9 em 10) se consideraram autónomos na 

aprendizagem, e todos reconheceram a importância da autonomia na 

aprendizagem, para a aprendizagem, o exercício da profissão e a vida futura. 

➢ A característica mais associada à autonomia na aprendizagem foi a capacidade 

para pesquisar e encontrar recursos educativos. Outras características 

mencionadas foram: tomar decisões sobre a aprendizagem, planificar e executar 

ações para a concretização dos objetivos de aprendizagem; identificar e 

implementar com sucesso estratégias para resolver problemas de aprendizagem; 

e tomar a iniciativa de aprender mais e de aprofundar determinados tópicos. 

➢ Apenas três dos entrevistados referiram que a autonomia na aprendizagem 

requere vontade de aprender deste modo. 

➢ Na influência do contexto académico mereceram destaque as unidades 

curriculares e os professores, mas os entrevistados reconheceram que são as 

atividades curriculares que promovem a autonomia. O anteprojeto e projeto foram 

identificadas como as unidades curriculares que mais contribuem para a 

autonomia, pelo trabalho autónomo que exigem. Quanto ao papel dos 

professores, as opiniões dividiram-se entre: (1) os professores reconhecem, 

valorizam e incentivam a autonomia; (2) só alguns professores o fazem; (3) 

determinadas unidades curriculares impedem o professor de o fazer. 

➢ Os entrevistados reconheceram que uma maior autonomia melhora o 

desempenho académico, porque aumenta a aprendizagem que ocorre fora das 

aulas, situação que para eles é mais significativa e eficaz. 

➢ Uma maior autonomia pode aumentar ou diminuir a carga de trabalho dos 

estudantes. Ser mais autónomo pode conduzir a um maior investimento de 

tempo, por aumentar a motivação, permitir obter melhores classificações e levar 

ao estudo em grupo, mais demorado mas mais compensador. Por outro lado, 

mais autonomia implica melhores estratégias de organização, autoavaliação e de 

seleção de recursos, o que diminui a carga de trabalho. 
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III.2.4 Dimensão carga de trabalho do estudante 

A dimensão de análise carga de trabalho do estudante engloba as categorias 

respeitantes à carga de trabalho presencial, à carga de trabalho autónomo e à relação 

da carga de trabalho com o desempenho académico. Apresentam-se nos subcapítulos 

seguintes (III.2.4.1, III.2.4.2 e III.2.4.3) os resultados da análise de conteúdo, obtidos 

com esta categorização (informação adicional no Apêndice 6). 

III.2.4.1 Carga de trabalho presencial 

Os entrevistados foram questionados sobre o modo como procedem 

relativamente à carga de trabalho presencial, e os motivos pelos quais o fazem. 

Indagados quanto ao modo como procedem relativamente às aulas, apenas 

um dos entrevistados mencionou comparecer a todas as aulas, independentemente da 

sua tipologia, unidade curricular ou professor. 

“Sim, agora sim, [costumo vir às aulas todas]. Dantes não. Eu vim estudar 

para a noite porque de dia tinha muitas distrações, e então para acabar o curso vim 

para a noite” (E176-AbDb). 

Outro entrevistado referiu comparecer a algumas aulas, faltando a outras, 

independentemente da tipologia, mas em função da unidade curricular, do professor e 

do modo como este aborda os conteúdos: 

“Há professores que me fazem ir às aulas e há professores que me fazem 

nunca mais ir às aulas. Há [unidades curriculares] nas quais eu nunca falto às aulas, 

vou a todas as aulas teóricas e a todas as aulas práticas. Penso que é importante a 

comparência [às] aulas, mas só se justifica nos casos em que também há um 

investimento da parte do professor em fazer valer a pena aquela hora ou aquelas duas 

horas de contacto” (E142-AaDa). 

Os restantes entrevistados (a maioria) declararam não comparecer a todas 

aulas teóricas, tendo sido evidenciada a distinção, em termos de assiduidade, entre as 

aulas teóricas (às quais não comparecem, comparecem pontualmente, ou faltam 

esporadicamente) e as aulas teórico-práticas e práticas/laboratoriais (às quais 

comparecem regularmente, ou nunca faltam). 

“Teóricas não. Não venho a todas as [aulas] teóricas. [Começo por vir às 

aulas teóricas, mas depois deixo de vir a algumas] e venho só às práticas” 

(E242-AbDm). 
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“Costumo vir pelo menos às [aulas] práticas todas. As teóricas depende. Às 

vezes quando quero adiantar um relatório, quando quero estudar mais para uma 

[unidade curricular] específica aproveito o tempo das [aulas] teóricas para o fazer. Mas 

pelo menos nas [aulas] práticas tento aparecer a todas” (E304-AaDm). 

As respostas também mostraram que o padrão de assiduidade dos 

entrevistados, em função do ano curricular, não é sempre o mesmo: o 1º ano e o 3º ano 

são referidos como anos de maior comparência às aulas, comparativamente com o 2º 

ano. Disso é exemplo, a afirmação: 

“Não vou dizer que vinha a todas [as aulas porque seria] mentira. (…) O 

terceiro ano já foi o último ano [e vinha às aulas]. Uma pessoa já tinha que levar as 

coisas mais certinhas. No segundo ano “baldei-me” mais um bocadinho às aulas, mas 

no primeiro e no último nem tanto” (E380-AaDa). 

Também quanto à carga de trabalho presencial, os entrevistados referiram 

motivos para comparecerem às aulas, e motivos para não comparecerem 

(principalmente às aulas teóricas). Quanto a motivos para a comparência às aulas 

(teóricas), foram mencionados os seguintes: 

− A própria aula, enquanto elemento facilitador e orientador do trabalho autónomo que 

a complementa. 

“Quando temos alguma coisa na praxe, depois acabamos [por não querer ir 

à aula da manhã]. Eu digo muitas vezes aos meus colegas: “Mais vale ires à aula. Estás 

cansado, mas vai lá. Alguma coisa há de entrar. Se ficares em casa a dormir, não vai 

entrar nada, nem nós vamos estudar a matéria depois. Quando chegarmos à altura do 

exame e tivermos de rever aquilo tudo, vamos pensar…Ah! Nunca vi isto na minha 

vida.” [Depois vai demorar mais tempo e] é mais complicado” (E168-AbDa). 

− O professor, que faz com que a aula valha a pena. 

“Mas há outras [aulas] teóricas que vale [mesmo] a pena ir, e dessas, não 

faltei a nenhuma” (E279-AmDb). 

Quanto a motivos para a não comparência às aulas (teóricas), os entrevistados 

referiram os seguintes aspetos: 

− Os tópicos e temas das aulas, na medida em que podem ser pouco apelativos, levando 

os estudantes a faltar às aulas, apenas por uma questão de gosto. 

“Havia [unidades curriculares] em que ia às aulas todas, fazia por ir às aulas 

todas. Por vezes as [aulas] teóricas passavam um pouco ao lado (…). E depois havia 

certas [unidades curriculares, que] por gosto pessoal, [porque] não me sentia tão 

motivado, [que acabavam] por ficar um pouco mais para segundo plano” (E335-AaDm). 
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− O professor, devido à sua incapacidade de cativar e envolver os estudantes, e de lhes 

proporcionar uma explicação clara e objetiva, com a profundidade pretendida. 

“Eu não vou às teóricas de algumas [unidades curriculares] porque acho que 

não vale a pena. Não é pela matéria, é porque a pessoa que está a dar a aula não nos 

cativa (…) Eu tenho uma unidade curricular a cujas aulas teóricas só fui duas vezes 

desde o início do semestre, porque não vale a pena. Acho que os professores têm de 

ser objetivos quando estão a ensinar, e às vezes há professores que “vão a Paris para 

chegar à Rotunda da Boavista” (E295-AbDm). 

− O próprio estudante, por ter dificuldade em permanecer cognitivamente ativo durante 

as aulas teóricas, mas também devido a alguma imaturidade nas decisões que toma. 

“No início ainda consigo [estar nas aulas teóricas], mas depois deixo de 

conseguir estar atento. É o [facto] de ter que estar a pensar naquilo e ter de estar a 

interiorizar. Acabo por me distrair. Não estou a pensar naquilo nem estou a ouvir” 

(E242-AbDm). 

“Não, [não faltei só às unidades curriculares que menos me interessavam]. 

Acho que [o faltar] foi mais uma questão de imaturidade” (E380-AaDa). 

III.2.4.2 Carga de trabalho autónomo 

Quanto à carga de trabalho autónomo, os estudantes foram questionados 

sobre o modo como procedem e os motivos que os levam a proceder desse modo. 

Relativamente ao modo como procedem quanto ao estudo, os entrevistados, 

ou privilegiam a avaliação, ou o estudo regular ou uma combinação de ambos, como de 

seguida se evidencia: 

− A frequência e a intensidade do estudo são principalmente influenciadas pela 

avaliação, para a maioria dos entrevistados: em função do método de avaliação da 

unidade curricular, o estudo pode ser mais ou menos distribuído durante o tempo de 

aulas, ou apenas direcionado para a época de exames. 

“Estava atento nas aulas práticas e isso ajudava bastante e chegava. 

Praticamente só estudava antes das avaliações. Uma semana [antes] começava a 

estudar e era suficiente“ (E380-AaDa). 

− O estudo regular, não apenas para as avaliações, foi mencionado por dois dos 

entrevistados. Referiu um deles: 

“Numa semana típica, basicamente revejo a matéria da aula que tenho a 

seguir durante a tarde, [antes de ir para as aulas]“ (E176-AbDb). 
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− A combinação do estudo regular, nas unidades curriculares de que mais gostam, e do 

estudar para as avaliações, das restantes unidades curriculares, foi referido por dois 

entrevistados. Um deles afirmou: 

“Em certas [unidades curriculares] selecionadas, por gosto, havia aquele 

estudo continuado, [o] fazer exercícios de uma semana para a outra e acompanhar [a 

matéria]. Mas provavelmente, na maioria delas, havia aquele estudo [de] deixar 

arrastar, [que apenas se intensificava ao chegar ao final] do semestre.“ (E335-AaDm). 

Ainda sobre a carga de trabalho autónomo, mas quanto aos motivos pelos 

quais dedicam mais tempo de estudo a uma unidade curricular ou tópico, as respostas 

da maioria indicaram as seguintes razões: 

− Por necessidade, por ser preciso um maior investimento de tempo para compreender 

determinado tópico difícil. 

“Dedico mais tempo [a uma unidade curricular] quando não percebo. Estou 

na aula e posso até perceber, mas tenho dificuldade, [e] demoro mais tempo a fazer os 

exercícios que os colegas. Aí é que intensifico o estudo“ (E176-AbDb). 

− Por gosto, por haver tópicos que suscitam mais interesse. 

“Em certas [unidades curriculares] selecionadas, por gosto, havia aquele 

estudo continuado, [o] fazer exercícios de uma semana para a outra e acompanhar [a 

matéria]” (E335-AaDm). 

− Pela facilidade, por haver tópicos que mais fácil compreensão, cujo estudo é mais 

entusiasmante por ser mais simples. 

“Claro que se tiver mais facilidade numa certa unidade curricular tenho a 

tendência a dedicar-lhe mais tempo porque é mais giro. Porque gosto mais. Acabo por 

dedicar menos tempo às unidades curriculares de que gosto menos… Não é gostar 

menos, é ter mais dificuldade“ (E279-AmDb). 

Um dos entrevistados referiu dedicar igual tempo a todas as unidades 

curriculares, por todas serem importantes. 

“A nível de estudo dedicava igual tempo a todas. Estamos num curso [do 

ensino superior]. Provavelmente todas as [unidades curriculares] serão importantes 

depois na nossa vida. Por isso, eu esforçava-me de igual forma para todas” 

(E380-AaDa). 
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III.2.4.3 Relação com o desempenho académico 

No que respeita às relações com a carga de trabalho, as questões incidiram na 

relação com o desempenho académico. 

As respostas evidenciaram que, para a maioria dos entrevistados, uma maior 

carga de trabalho corresponde a um melhor desempenho académico, com algumas 

variações, sendo delas exemplo: 

− Alguns entrevistados afirmam, sem reservas, que mais tempo de estudo corresponde 

a melhores classificações. 

“Sem dúvida. Quanto mais tempo estudar, melhor é a nota” (E242-AbDm). 

− Outros referem a existência de temas de elevado grau de dificuldade, cuja 

compreensão não melhora, mesmo dedicando mais tempo. 

“Porque eu [mesmo] se gastasse mais tempo não ia compreender a parte da 

matéria que não [tinha compreendido]” (E168-AbDa). 

− Para outros ainda, não é só o tempo dedicado que influencia a carga de trabalho, mas 

o modo como este é distribuído ao longo do semestre. 

“Sim, penso que o desempenho académico é bastante melhor em casos em 

que o mesmo tempo de estudo seja mais bem distribuído ao longo do semestre e não 

todo concentrado, porque acabo por já estar bem familiarizado com uma grande parte 

da matéria quando chega a altura do exame e portanto já não tenho de consolidar [uma 

grande quantidade de] novos conhecimentos, só a última matéria que demos” 

(E142-AaDa). 

Para um dos entrevistados, não existe relação entre a carga de trabalho e o 

desempenho académico, porque o desempenho académico é só uma questão de 

“passar”. 

“[Relativamente às notas, a minha prioridade é passar] que é para acabar o 

curso o mais rápido possível. Só dedico o esforço estritamente necessário” 

(E176-AbDb). 

Alguns entrevistados fizeram depender a existência, ou não, de relação entre 

a carga de trabalho autónomo e o desempenho académico, das unidades curriculares. 

“Em algumas sim [acho que a nota depende do tempo que dedico], noutras 

nem tanto. Noutras é mesmo conseguir [passar]” (E304-AaDm). 
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Em suma, neste subcapítulo… 

  

➢ Quase todos os entrevistados (8 em 10) referiram ir sempre ou regularmente às 

aulas teórico-práticas e práticas-laboratoriais; o facto de faltarem ou 

comparecerem esporadicamente às aulas teóricas reduz a sua carga de 

trabalho presencial. As exceções foram um entrevistado que compareceu a 

todas as aulas, e um outro que frequentou as aulas que considerou úteis, 

independentemente da sua tipologia. 

➢ Os motivos apontados para a ausência às aulas foram: o professor, por não 

conseguir cativar e envolver os estudantes, nem explicar clara e objetivamente e 

com a profundidade pretendida; os tópicos e temas das aulas, por serem pouco 

apelativos, levando os estudantes a faltar, apenas por uma questão de gosto; o 

próprio estudante, pela dificuldade em permanecer cognitivamente ativo nas 

aulas teóricas, e também devido a alguma imaturidade nas decisões que toma. 

Os motivos apontados para comparecer às aulas estavam relacionados com: o 

papel da própria aula, enquanto elemento facilitador e orientador do trabalho 

autónomo que a complementa; e o professor fazer com que a aula valha a pena. 

As respostas também mostram que a assiduidade dos entrevistados varia em 

função do ano curricular, sendo menor no 2º ano. 

➢ Quanto à carga de trabalho autónomo, esta era maioritariamente dedicada ao 

estudo. Era a avaliação que mais influenciava a frequência e a intensidade do 

estudo; o estudo regular, não apenas para as avaliações, foi mencionado por dois 

dos entrevistados, e a combinação do estudo regular, nas unidades curriculares 

de que mais gostavam, e do estudar para as avaliações, das restantes unidades 

curriculares, foi referido por outros dois. 

➢ Os motivos para uma maior carga de trabalho autónomo foram: a necessidade 

provocada pela dificuldade dos temas; o gosto por certos temas em particular; e 

a gratificação de estudar temas de fácil compreensão. 

➢ Uma maior carga de trabalho melhora o desempenho académico, na opinião 

da maioria, mas nem sempre é suficiente. Para alguns, esta relação depende não 

só da quantidade, mas também do modo como é distribuído o tempo de estudo. 

Para outros, quando os temas são de difícil compreensão, dedicar mais tempo 

não faz diferença. Houve ainda aqueles para os quais a questão não se põe, pois 

o seu objetivo é exclusivamente passar. 
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III.2.5 Dimensão frequência do curso 

A dimensão de análise frequência do curso engloba as categorias 

respeitantes às expectativas do estudante, à adequação da dificuldade e exigência e às 

experiências positivas no curso. Nos subcapítulos seguintes (III.2.5.1, III.2.5.2 e III.2.5.3) 

são apresentados os resultados da análise de conteúdo obtidos com esta categorização 

(informação adicional no Apêndice 6). 

III.2.5.1 Expectativas dos estudantes 

Nesta categoria, os entrevistados foram questionados sobre as suas 

expectativas relativamente à frequência do curso. As suas respostas indicam a 

existência de expectativas quanto ao papel da instituição de ensino superior, das 

unidades curriculares e das saídas profissionais e académicas do curso (progressão de 

estudos). Estando os entrevistados em diferentes etapas da frequência do curso, as 

suas respostas tanto incidiram nas expectativas que tinham quando se matricularam, 

como no facto do curso lhes ter correspondido ou estar a corresponder. 

Três entrevistados referiram ter expectativas relativamente à instituição de 

ensino superior, indicando concretamente que: 

− Esperavam que a oferta formativa da instituição tivesse uma grande componente 

prática, o que não se verificou, havendo expectativas que não foram satisfeitas. 

“Da ideia que eu tinha do ISEP, a formação seria mais prática do que teórica. 

Infelizmente, estou a verificar que é mais teórica do que prática. Ou seja, contrária à 

ideia que existia há alguns anos atrás de que do ISEP sairiam os bacharéis, que eram 

os engenheiros técnicos, práticos, e não engenheiros teóricos. Neste momento sinto 

que o ISEP está a ser mais teórico do que prático” (E097-AmDm). 

− Esperavam ter a possibilidade de poder estudar e trabalhar, expectativa que foi 

satisfeita, pois a instituição disponibiliza aulas em horário pós-laboral. 

“Tenho essa hipótese em mente, que é acabar o curso, poder arranjar 

emprego e depois tirar o mestrado à noite. E isso na Instituição (…) não é possível, 

porque o mestrado na Instituição (…) é só diurno” (E295-AbDm). 

Os entrevistados que manifestaram ter expectativas relacionadas com o 

curso e as suas unidades curriculares referiram-se às temáticas abordadas e à 

componente prática do curso e das unidades curriculares, evidenciando: 
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− Satisfação da maioria quanto à temática do curso, que é adequada à área da 

Engenharia Mecânica. 

“Sim [, estou satisfeito com o curso]… Eu pensava que Engenharia Mecânica 

teria mais a ver com carros. Só quando cheguei aqui é que percebi que isso era 

[Engenharia Mecânica] Automóvel. Mas gosto dos temas abordados“ (E176-AbDb). 

− Descontentamento pela insuficiente componente prática do curso, que se traduz por 

uma maior insatisfação quanto ao 1º ano, por ser mais generalista e não tão prático 

quanto estavam à espera, comparativamente com a vertente mais prática das 

unidades curriculares do 2º e do 3º ano. 

“Sim, [o curso tem correspondido às minhas expectativas, mas] eu se calhar 

estava à espera de ter mais componente prática…” (E168-AbDa). 

“No primeiro ano é muito teórico, [pois trata-se de] descobrir as bases, [o que] 

é transversal a todos os cursos de engenharia. [São] as matemáticas e as físicas. A 

partir do 2º ano, [no qual] eu estou agora, [já é diferente]. A [unidade curricular (…)] é 

importantíssima, porque começa a dar-nos umas luzes para o mundo das fábricas, [e 

o que isso implica]“ (E279-AmDb). 

No caso dos entrevistados com expectativas quanto às saídas profissionais 

e académicas (progressão de estudos), foi referido: 

− Satisfação pelo facto do curso ser generalista, de “banda larga”, o que favorece a 

empregabilidade e a progressão profissional. 

“Sim [, estou satisfeito com o curso]… É mais geral, [e] em termos de trabalho 

dá mais saídas profissionais“ (E176-AbDb). 

− Expectativa relativamente ao curso constituir uma boa base para a progressão de 

estudos. 

“[A expectativa que eu tenho quanto a este] curso de licenciatura, [é] que me 

dê algumas ferramentas de trabalho em engenharia (…) para poder prosseguir os meus 

estudos para o mestrado e possivelmente para o doutoramento“ (E142-AaDa). 

III.2.5.2 Dificuldade e exigência do curso 

Relativamente à dificuldade e exigência do curso, as questões incidiram no 

seu grau de adequação, e na influência das unidades curriculares, dos professores e da 

própria instituição de ensino superior. 

As opiniões dos entrevistados quanto à adequação da dificuldade e exigência 

do curso, ficaram divididas entre os que consideram o curso como um todo, não 

havendo desigualdades relativamente ao que lhes é exigido, e os que consideram que 
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as dificuldades encontradas estão dependentes das unidades curriculares, não sendo 

uniformes ao longo do curso. Os entrevistados que consideram o curso como um todo, 

sem desigualdades de exigência, manifestaram as seguintes opiniões: 

− O curso é exigente, com um grau de dificuldade adequado, para cerca de metade dos 

entrevistados. 

“Acho que é um curso exigente [que nos] dá as ferramentas necessárias para 

trabalhar um dia no mercado de trabalho” (E176-AbDb). 

“[O grau de dificuldade do curso] é adequado. Eu não tenho outra experiência 

[para comparar], mas acho que é adequado” (E242-AbDm). 

− O curso não é difícil, sendo possível concluí-lo no tempo previsto com algum esforço 

e trabalho contínuo, refere um dos entrevistados. 

“É necessário algum trabalho. Não é fácil, [porque] tem áreas muito 

diferentes. Mas [para] quem gosta, que é o meu caso, não é nada por aí além. Exige 

sempre um trabalho contínuo, exige estar sempre atualizado [em termos da] matéria, 

mas não acho que seja muito difícil” (E304-AaDm). 

− O curso podia ser mais exigente, por ser relativamente fácil obter aprovação às 

unidades curriculares, refere outro dos entrevistados. 

“É fácil tirar 10, mas [para mais do que isso] já [é preciso] algum estudo. Mas 

acho que [o curso] podia ser um bocadinho mais exigente” (E380-AaDa). 

Um dos entrevistados referiu a importância do estudo em grupo, com outros 

colegas, para ultrapassar as dificuldades do curso. 

“[Só gostava de acrescentar] aquela parte da dificuldade. O curso é um 

bocado difícil de fazer sozinho. Acho que [encontrarmos] quatro ou cinco pessoas que 

se deem bem para estudar, torna o curso muito mais fácil de fazer. Facilita bastante 

não estudar sozinho, pelo menos para mim. Há pessoas que gostam mais de estudar 

sozinhas, eu gosto mais de estudar em grupo” (E168-AbDa). 

Na opinião dos entrevistados para os quais a exigência e dificuldade do curso 

está dependente das unidades curriculares, isso deveu-se principalmente a: 

− Algumas unidades curriculares dos primeiros semestres. 

“Há diferenças [no grau de dificuldade das unidades curriculares]. 

Principalmente no primeiro ano, primeiro e segundo semestre, [as unidades 

curriculares (…) e (…)] eram muito simples. Não era preciso [despender] quase 

[nenhum] tempo nem esforço para passar. Mas há outras mais exigentes. [Contudo], 

com dedicação, faz-se. Não é nenhum quebra-cabeças” (E242-AbDm). 
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− A área científica à qual pertencem as unidades curriculares ser complementar à 

engenharia mecânica. 

“Acho que [o grau de dificuldade e exigência] não é uniforme para todo o 

curso. As [unidades curriculares] digamos, nucleares, são abordadas com um grau de 

exigência adequado […]. Nas [unidades curriculares] que não são nucleares, 

nomeadamente as que não são diretamente de [engenharia] mecânica, há muitas cujo 

grau de exigência é muito baixo e o grau de profundidade com que são abordadas as 

matérias é [um pouco mais] superficial” (E142-AaDa). 

Não foi feita nenhuma menção à influência dos professores e da própria 

instituição de ensino superior, na dificuldade e exigência do curso. 

III.2.5.3 Experiências positivas no curso 

Os entrevistados foram indagados sobre experiências positivas no curso, 

tendo-lhes sido sugerido que estas poderiam estar relacionadas com as unidades 

curriculares, com os professores, ou outros aspetos que os entrevistados 

considerassem relevantes. Os entrevistados referiram exclusivamente os professores e 

as unidades curriculares. As unidades curriculares que mais os marcaram pela 

positiva foram os anteprojetos (2º ano) e/ou os projetos (3º ano), dependendo da etapa 

do curso na qual se encontravam. Estas unidades curriculares foram referidas pelos 

entrevistados como sendo mais interessantes, motivantes e com uma maior vertente 

prática, permitindo um maior contacto com a engenharia, e ajudando a dar sentido às 

aprendizagens anteriores, principalmente às mais teóricas. Referiram: 

“Acho [o anteprojeto] mais interessante do que [as unidades curriculares] só 

teóricas, porque dá outra motivação. É mais prático, e penso eu, mais relacionado com 

o que irá ser a profissão em si” (E242-AbDm). 

“Em termos de [unidades curriculares, uma que destaco pela positiva é], 

provavelmente o projeto, porque penso que é aquela [unidade curricular] em que pela 

primeira vez existe um contacto mais direto com a engenharia, no sentido da indústria 

e de produto em si. Depois daquele tempo todo começamos a ver [que] isto realmente 

faz sentido, [que] é assim que se faz e se calhar [há] certas coisas que nós pensamos 

que se [fazem] de uma maneira e na prática têm de se fazer de outra“ (E335-AaDm). 

Foi também destacado, por um dos entrevistados, a possibilidade de ir mais 

além nas aprendizagens, porque é possível uma aprendizagem - e um ensino - mais 

personalizados. 
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“[Das minhas experiências no curso,] eu destacaria a da unidade curricular 

de anteprojeto, [na qual] me foi dada a oportunidade de desenvolver competências que 

ainda não tinha e de trabalhar mesmo para além do que era inicialmente proposto nos 

objetivos da unidade curricular, sendo dado espaço a mim e aos meus colegas para as 

competências dentro do que nós estávamos dispostos a fazer e não apenas do que 

quer que fosse [que estava previsto na] ficha [da unidade curricular]“ (E142-AaDa). 

Foram ainda feitas referências a outras unidades curriculares, pelo seu teor 

prático (por exemplo, «Introdução à engenharia»), e pelo seu conteúdo. 

“[Pela positiva, acho que posso destacar] as unidades curriculares de 

Introdução [à Engenharia]. [Na parte dos] motores, é a primeira parte prática que os 

alunos têm quando chegam [aqui], e acho que é muito giro. Fazer os relatórios, os 

desenhos… No primeiro ano acho que foi o que me marcou mais“ (E279-AmDb). 

“Gostei bastante dessas duas unidades curriculares. A parte de técnicas e 

ferramentas de melhorias, a parte mesmo de gestão” (E380-AaDa). 

Para além destas, um dos entrevistados referiu pela positiva o facto de ter 

conseguido fazer uma unidade curricular considerada “difícil”. 

“[Uma experiência que posso destacar pela positiva,] acho que foi a [unidade 

curricular (…)] que toda a gente dizia que era muito complicada e eu tentei perceber, e 

acho que foi das [unidades curriculares] que mais gostei de fazer“ (E304-AaDm). 

Todos os entrevistados fizeram referência à importância dos professores nas 

suas experiências positivas no curso. Os aspetos mencionados incluem: 

− A capacidade oratória, a boa disposição e a capacidade para cativar. 

“Um engenheiro fantástico. Muito bom mesmo. Ele entrava na aula e desde 

[o momento] em que entrava até sair, nós estávamos colados ao que ele estava a dizer. 

Para além de ser bom orador, (…) ele começava, fazia os exercícios, e nós seguíamos 

os exercícios, e aprendíamos. Ele também tem uma personalidade engraçada, de dizer 

às vezes umas piadas. Era engraçado, e dava para descontrairmos” (E295-AbDm). 

− A relação com os alunos, por exemplo, de proximidade (etária). 

“[Quanto aos professores, pela positiva posso destacar] o professor [da 

unidade curricular (…)], porque parecia ser muito novinho e a relação que ele tinha 

connosco era quase de aluno para aluno e acabou por ser, a nível da aprendizagem, 

mais próximo, e um à vontade diferente” (E304-AaDm). 
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− O estar atento às dificuldades dos estudantes, personalizando o ensino de acordo com 

as suas necessidades. 

“Há certos Engenheiros que, [quando] uma pessoa não está a perceber, [não 

dizem] “já expliquei”, como por vezes acontece. Uma vez numa aula da unidade 

curricular (…), não estava a perceber e o Engenheiro chamou-me à parte e esteve a 

ensinar-me tudo desde as bases. Acho que esse tipo de [auxílio], muitas vezes ajuda 

a impulsionar o aluno, [em vez do Engenheiro] ignorar as [suas] dúvidas ou pensar que 

ele não está atento” (E176-AbDb). 

− A disponibilidade para o esclarecimento de dúvidas. 

“(…) sobretudo a disponibilidade do professor para acompanhar o nosso 

trabalho e para estar atento à resposta que tinha da nossa parte. Penso que é 

realmente bastante importante, sobretudo que não haja demasiados alunos para cada 

professor, para que neste tipo de [unidades curriculares] em que vamos desenvolver 

atividades ao longo de todo o semestre, como é o caso do anteprojeto e dos projetos, 

o professor conseguir acompanhar bem aquilo que nós estamos a fazer e adaptar o 

trabalho a desenvolver na [unidade curricular] à nossa resposta“ (E142-AaDa). 

− A contextualização dos tópicos lecionados. 

“O professor (…) enquadrava aquilo em certos contextos que [faziam] sentido 

e que dava gosto“ (E335-AaDm). 

− A capacidade para explicar de forma clara e fácil de entender. 

“O professor que realmente expunha as coisas de uma certa forma (…) 

ajudou imenso, ajudou imenso“ (E335-AaDm). 

− A experiência prática de engenharia. 

“Gosto dele, da maneira como ensina. Acho que tem bastante experiência 

prática. Ele deu-me [a unidade curricular (…)] e está-me agora a dar [a unidade 

curricular (…)]. Gosto da maneira [como] ele ensina, porque [se vê] que [ele] tem 

prática, que já fez aquilo” (E168-AbDa). 
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Em suma, neste subcapítulo… 

 

 

➢ Os entrevistados manifestaram expectativas quanto à instituição de ensino 

superior, ao curso e respetivas unidades curriculares e às suas saídas 

profissionais e académicas. Expressaram satisfação com o curso, que 

correspondeu, na generalidade, às suas expectativas, mas esperavam uma 

maior componente prática, tendo alguns entrevistados referido a existência de 

diferença entre o 1º ano (mais generalista) e o 2º e 3º ano (mais práticos). Foram 

também mencionadas expectativas em termos de saídas, tais como a 

empregabilidade, o poder estudar (em horário pós-laboral) e trabalhar em 

simultâneo, e a progressão de estudos. Os aspetos da vertente prática do curso 

e da conciliação do estudo com a atividade profissional foram indicados por 

alguns entrevistados como expectativas quanto à instituição de ensino superior, 

e por outros como expectativas quanto ao curso. 

➢ A apreciação que fazem sobre a exigência e dificuldade do curso variou entre 

o curso ser exigente, com dificuldade adequada (para a maioria), o curso não ser 

demasiado difícil, apenas requerendo algum esforço e trabalho, e o curso não ser 

suficientemente exigente. As respostas evidenciam também que, para parte dos 

entrevistados, a exigência e dificuldade é a mesma ao longo do curso, enquanto 

para outros, ela não é uniforme, variando em função do ano curricular e até da 

área científica abordada. Estes entrevistados são da opinião que a exigência e 

dificuldade do curso está dependente das unidades curriculares, e não apenas 

do curso. Nenhum entrevistado referiu a instituição de ensino superior e os 

professores. 

➢ Nos relatos das experiências positivas do curso, todos os entrevistados 

referiram os professores: pelo modo como ensinam (boa capacidade oratória e 

de cativar os estudantes, explicações claras e fáceis de entender, 

contextualização dos tópicos), pela relação que estabelecem (de proximidade 

com os estudantes, de atenção às dificuldades, adaptando o ensino); pelo 

acompanhamento da aprendizagem (esclarecimento de dúvidas fora da aula); 

pela sua personalidade (boa disposição); e pelo exercício da engenharia 

(experiência prática). Foram também referidas experiências positivas 

relacionadas, maioritariamente com a frequência de certas unidades 

curriculares (anteprojetos e projetos), por serem mais interessantes, motivantes 

e com uma maior vertente prática, permitindo um maior contacto com a 

engenharia, e ajudando a dar sentido às aprendizagens anteriores, 

principalmente às mais teóricas. 
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CAPÍTULO III.3 Discussão de resultados 

Neste capítulo… 

 

Retomam-se aqui os principais resultados, com o intuito de fazer a sua 

discussão. De acordo com plano de investigação explicativo sequencial adotado, com 

duas fases, uma quantitativa e outra qualitativa, e dois pontos de interface, a discussão 

ocorre após o segundo ponto, de integração das duas fases. Nesta integração, 

mobilizam-se os resultados de orientação quantitativa e qualitativa do estudo, de modo 

a propiciar a sua discussão conjunta, no que respeita aos temas da autonomia na 

aprendizagem e da carga de trabalho e sua relação com o desempenho académico dos 

estudantes. Esta discussão permite avaliar a integração, nomeadamente quanto à 

confirmação, expansão ou discordância dos resultados obtidos nas duas fases. Com o 

intuito de sistematizar a discussão dos resultados, começa-se por discutir os aspetos 

respeitantes à autonomia na aprendizagem e desempenho académico (subcapítulo 

III.3.1), prosseguindo para a discussão da carga de trabalho e do desempenho 

académico, que se conjuga com a autonomia na aprendizagem (subcapítulo III.3.2). 

III.3.1 Autonomia na aprendizagem e desempenho académico 

Quanto à autonomia dos aprendentes, discutem-se as implicações dos 

resultados obtidos com os dados recolhidos com os questionários e com as entrevistas. 

Estes resultados incluem: 

- A medição da perceção dos estudantes sobre a autodireção na aprendizagem e suas 

dimensões; 

- As perceções que os entrevistados têm sobre a autonomia na aprendizagem e sua 

importância; 

- As correlações da autodireção na aprendizagem e suas dimensões com a 

classificação intermédia de curso; 

- Os efeitos preditores da autodireção na aprendizagem na classificação intermédia de 

curso; 

- As perceções que os entrevistados têm sobre a influência da autonomia na 

aprendizagem no desempenho académico; 

- As diferenças estatisticamente significativas encontradas na autodireção na 

aprendizagem, em função do ano curricular e do horário de frequência do curso. 

➢ Faz-se a discussão conjunta dos resultados obtidos através da análise dos dados 

de orientação quantitativa e de orientação qualitativa do estudo, concretizando-

se o plano de investigação explicativo sequencial. 
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Esta primeira parte da discussão está intencionalmente centrada na autonomia 

na aprendizagem e no desempenho académico, não incluindo a carga de trabalho. 

A maioria dos participantes deste estudo percecionam a sua aprendizagem 

como moderadamente autodirigida, de acordo com os valores medidos com o 

instrumento PRO-SDLS (𝑀 = 41,63 em 60 pontos; 𝐷𝑃 = 5,546; ver Tabela 17 no 

subcapítulo III.1.1). Este resultado, que corresponde a 69% do valor máximo da escala, 

é semelhante aos 67% reportados na validação do instrumento PRO-SDLS (Stockdale 

& Brockett, 2011), estando de acordo com outros estudos que recorreram à mesma 

escala, e reportam valores compreendidos entre 67% e 75% (Beard, 2016; Hall, 2011; 

Holt, 2011). 

Os níveis moderados de autodireção na aprendizagem, identificados na 

maioria dos participantes do estudo (metade dos participantes pontuam entre 63,3% e 

70,0%), indicam que estes estudantes não são totalmente dependentes do ensino para 

as suas aprendizagens, mas não são ainda, como sugerido por Boud (1988a), capazes 

de aprender eficazmente sem a presença ou intervenção do professor. Segundo Gagné 

e Deci (2005) e Hu e Zhang (2017) estes níveis moderados correspondem aos níveis 

de autonomia de «dependência relativa» e de «autonomia relativa». 

Para os autores (ibidem), no nível da «dependência relativa» já existe 

internalização da regulação (regulação introjetada), mas esta controla o indivíduo 

mediante pressões internas para concretizar o objetivo muito específico, concreto e 

imediato, de obter aprovação. Neste nível está patente alguma dependência da 

instrução, e a aprendizagem acontece como resposta às solicitações diretas impostas 

pelo ensino, e pelo professor, de que é exemplo a referência feita por alguns 

entrevistados à pressão exercida pela avaliação. No nível de «autonomia relativa» e 

«regulação identificada», apesar da motivação para a ação continuar a ser externa, ela 

é internalizada porque o indivíduo reconhece que o valor do comportamento está de 

acordo com os seus próprios objetivos. Nesse sentido, e à semelhança do reportado por 

Lunyk-Child et al. (2001), todos os entrevistados reconheceram a importância da 

autonomia do aprendente para uma aprendizagem mais efetiva, para o exercício da 

profissão e para a vida futura (ver subcapítulo III.2.3.1), confirmando os níveis 

moderados medidos com o instrumento PRO-SDLS. 

Quanto ao peso relativo de cada uma das dimensões do constructo 

operacionalizado pelo instrumento PRO-SDLS (controlo, iniciativa, motivação e 

autoeficácia; ver Tabela 17 no subcapítulo III.1.1.1), é a iniciativa que menos contribui 

para a autodireção na amostra do estudo (22%), o que também se verificou no 
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instrumento original (22%) e nos estudos já referidos (21% a 22%; Beard, 2016; Hall, 

2011; Holt, 2011). A dimensão controlo apresenta um peso de 25%, exatamente o 

mesmo verificado pelos autores já mencionados (ibidem). Estes indicam a dimensão 

autoeficácia como sendo a que tem o maior o peso (27% a 28%), que é um resultado 

ligeiramente diferente dos 26% obtidos nesta investigação, na qual a dimensão com o 

maior peso relativo é a motivação (27%). Ressalvando a diferença no número de itens 

da versão original (25 itens) e da versão adaptada e validada nesta investigação (12 

itens), as medidas obtidas com ambos são bastante similares, quer nos seus valores 

totais relativos, quer na similitude dos pesos das componentes. Num estudo com 

estudantes de engenharia portugueses, com a versão adaptada e validada nesta 

investigação, Duarte, Leite e Mouraz (2016) obtiveram exatamente os pesos já referidos 

para cada uma das dimensões. Não obstante estes resultados serem indicativos de uma 

fidedignidade razoável deste instrumento, o facto de a sua utilização estar ainda restrita 

a um número limitado de estudos, impõe algumas reservas na abrangência destas 

conclusões. 

Apesar do controlo não ser a dimensão com maior peso, percebe-se nas 

entrevistas (ver subcapítulo III.2.3.1) que existe uma perceção muito instrumental e 

utilitária da autonomia, que privilegia esta dimensão, nomeadamente, a pesquisa, a 

planificação, a gestão do tempo, o encontrar estratégias para aprender o que é 

necessário, e não propriamente aprofundar ou aprender mais do que o suficiente. Assim, 

quando todos os entrevistados exceto um, afirmam considerar-se autónomos, para 

alguns deles, isso não está de acordo com o nível de autodireção na aprendizagem 

medido com o instrumento PRO-SDLS. Deste modo, nota-se que a perceção que 

mostram ter da sua própria autonomia, quando questionados diretamente, está algo 

inflacionada por uma visão que a restringe, comparativamente com a 

multidimensionalidade do constructo operacionalizado no instrumento PRO-SDLS. Esta 

visão mais restrita, unidimensional, privilegia o controlo e descura as restantes 

dimensões. 

Para além do destaque dado aos aspetos relacionados com o controlo, as 

perceções manifestadas pelos entrevistados colocam em evidência os dois 

componentes principais da autonomia na aprendizagem, que segundo Higgs (1988) e 

Littlewood (1996) são a capacidade e vontade (ver subcapítulo III.2.3.1). Para a maioria 

dos entrevistados, o exercício da vontade está implícito, sendo uma decisão 

inconsciente que nem sequer é questionada, num processo compatível com o nível da 

«autonomia relativa» e «regulação identificada» (Gagné & Deci, 2005; Hu & Zhang, 

2017). Há uma minoria para os quais o exercício da autonomia é feito com esforço, 
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exigindo vontade e perseverança, numa manifestação de «dependência relativa» e de 

«regulação introjetada», na qual o comportamento é regulado mediante pressões 

internas como a culpa e a ansiedade. 

Se no EEES e no âmbito do Processo de Bolonha a importância da autonomia 

na aprendizagem surge principalmente relacionada com a aprendizagem ao longo da 

vida, enquanto competência essencial para a sua prossecução, no contexto global do 

ensino superior ela tem sido identificada como fundamental para uma aprendizagem 

efetiva e um dos objetivos implícitos da educação (Boud, 1988b; Crabbe, 1999; Little, 

1999). Assim sendo, é expectável a existência de uma relação entre a autonomia na 

aprendizagem e o desempenho académico, e que a autonomia na aprendizagem 

influencie positivamente o desempenho académico. 

Verifica-se que, relativamente à influência da autodireção na aprendizagem 

na classificação intermédia de curso, nomeadamente quanto à existência de 

correlação entre ambas, são os participantes com melhor classificação que também 

aprendem de um modo mais autodirigido, tendo uma maior autonomia na aprendizagem 

(𝑟 = 0,257; 𝑝 < 0,01; ver Tabela 43). Também se constata que a autodireção na 

aprendizagem tem um efeito preditor direto positivo na classificação (β = 0,331, 

𝑡(372) = 6,758, 𝑝 < 0,01; ver Tabela 57 e Figura 46). Estes resultados estão de acordo 

com outros estudos que investigaram esta questão (Cazan, Schiopca, & Anitei, 2014; 

Hall, 2011; Lowe, 2009; Soodmand Afshar, Rahimi, & Rahimi, 2014). 

Na opinião dos entrevistados, a relação entre o desempenho académico e a 

autonomia na aprendizagem faz-se sentir nas atividades de aprendizagem que 

decorrem fora das aulas, e que são mais eficazes quando realizadas com maior 

autonomia, havendo unidades curriculares, como o anteprojeto (2º ano) e o projeto (3º 

ano), nas quais isso é mais evidente (ver subcapítulo III.2.3). Contudo, estes estudantes 

reconhecem que são as atividades curriculares, mais do que as unidades curriculares, 

que promovem a autonomia, e que isso acontece dentro e fora da sala de aula. Os 

discursos destes estudantes evidenciam a importância do currículo e do contexto 

académico, no seu papel multifacetado, reconhecendo os professores como os 

principais agentes na valorização da autonomia na aprendizagem e na disponibilização 

de oportunidades e incentivos para o seu exercício. Percebe-se das entrevistas que 

estes estudantes identificam intencionalidade nas práticas pedagógicas de vários 

professores, relativamente ao desenvolvimento da autodireção na aprendizagem, não 

se verificando aquilo que Premkumar et al. (2013) descreviam como a falta de 

preparação dos estudantes e dos professores para trabalharem no sentido de melhorar 

a autodireção na aprendizagem. 
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A ideia de que, no caso desta investigação, os professores promovem ou 

procuram promover a autonomia dos estudantes, é reforçada quando os entrevistados 

ressalvam que, em determinadas situações não é possível promover a aprendizagem 

autodirigida dos estudantes, não porque os professores não queiram, mas devido a 

limitações impostas pelas próprias unidades curriculares, e consequentemente pelo 

currículo. 

Consegue-se notar, nas palavras destes estudantes, um entendimento 

implícito das condições necessárias para uma aprendizagem autodirigida mais efetiva, 

tal como enunciadas por Hiemstra e Brockett (2012), nomeadamente, nos aspetos do 

próprio estudante, na configuração do processo ensino-aprendizagem, e na medida em 

que um clima de aprendizagem autodirigida necessita do apoio do contexto e ambiente 

educativos. Considera-se assim, a existência de evidências tangíveis de aprendizagem 

autodirigida, nomeadamente, pela interação dos três aspetos que, segundo Bouchard 

(2011), devem estar presentes, e que remetem para o trinómio da capacidade, vontade, 

e oportunidade. 

Do ponto de vista das dimensões da autodireção (controlo, iniciativa, 

motivação e autoeficácia), as perceções manifestadas pelos estudantes estão de 

acordo com a correlação positiva moderada estatisticamente significativa encontrada 

entre a dimensão controlo e a classificação intermédia de curso (𝑟 = 0, 317; 𝑝 < 0,01; ver 

Tabela 43), pelas referências feitas à capacidade de pesquisa, de encontrar recursos 

alternativos, de procurar ajuda junto do professor ou de colegas, e também de planear 

e definir estratégias para ultrapassar os obstáculos do processo de aprendizagem, que 

são competências que podem contribuir para a obtenção de melhores classificações. 

De um modo similar, no estudo realizado por Hall (2011), no qual o instrumento PRO-

SDLS foi usado, a correlação entre a dimensão controlo e a classificação apresentou o 

valor mais elevado. 

Também foram encontradas correlações positivas fracas estatisticamente 

significativa entre a classificação intermédia de curso e as dimensões motivação e 

autoeficácia (𝑟 = 0,166; 𝑟 = 0,179; 𝑝 < 0,01; ver Tabela 43). Estas correlações indicam 

que, apesar da importância destas dimensões para o constructo da autonomia na 

aprendizagem, a sua influência não é diretamente exercida no desempenho académico 

dos estudantes. 

A dimensão iniciativa é a única que não se correlaciona diretamente com a 

classificação intermédia de curso, fazendo sentir o seu efeito unicamente de modo 

indireto, através da autodireção na aprendizagem. O motivo para tal, pode estar, em 
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parte, relacionado com o facto desta dimensão ser a que menos contribui para a 

autonomia, o que reduz a sua gama de variação. Esta questão da iniciativa também foi 

abordada no estudo conduzido por Ponton e Carr (2016), tendo os autores concluído 

que a influência da frequência do ensino superior na iniciativa se fazia sentir pouco no 

1º ciclo, sugerindo que estes aspetos tinham pouca importância neste ciclo de estudos, 

ao contrário das outras dimensões do constructo da autonomia na aprendizagem50. Com 

a passagem para o 2º ciclo de estudos, a iniciativa passava a desempenhar um papel 

mais importante, à semelhança das restantes dimensões do constructo. 

As correlações identificadas entre a classificação intermédia de curso e as 

dimensões do constructo da autodireção na aprendizagem comprovam, ainda, a 

validade indicada por alguns autores (Cazan et al., 2014; Hall, 2011; Lowe, 2009), da 

utilização dos instrumentos que medem a autonomia/autodireção na aprendizagem, 

entre os quais se inclui o PRO-SDLS, como ferramentas de diagnóstico. Recorrendo a 

estes instrumentos é possível detetar, nas dimensões que os respetivos constructos 

agregam, áreas específicas de atuação que podem melhorar o desempenho dos 

estudantes e a própria autonomia. 

Neste sentido, a dimensão iniciativa parece ser a que tem mais potencial para 

melhoria, por ser a dimensão que menos contribui para a autodireção dos participantes. 

Para os entrevistados, quer a motivação quer a autoeficácia estão presentes, mas 

parecem não ser suficientes para levar à ação, à tomada de iniciativa de querer aprender 

mais. Não obstante, investir na dimensão controlo pode ser o meio mais rápido de 

melhorar o desempenho académico, por esta ser a dimensão com maior correlação com 

a classificação. Do ponto de vista das perceções manifestadas pelos entrevistados, 

percebe-se que estes reconhecem e recorrem ao controlo para melhorar o seu 

desempenho académico, pelo que poderia ser mais interessante e produtivo se a IES e 

o currículo estivessem orientados no sentido da promoção da iniciativa, uma vez que é 

menos provável que os estudantes o façam naturalmente. Também aqui, as entrevistas 

confirmam os resultados quantitativos do estudo, ampliando a compreensão 

relativamente às correlações obtidas entre as dimensões do constructo 

operacionalizado pelo instrumento PRO-SDLS e o desempenho académico. 

Ainda sobre a iniciativa, importa salientar que esta está parcialmente 

dependente da oportunidade para a exercer, tendo-se constatado que a tomada de 

decisão por parte dos estudantes está praticamente ausente do processo ensino-

                                                

50 No caso do estudo conduzido por Ponton e Carr (2016), as dimensões da autonomia na 
aprendizagem em análise foram três: engenho, iniciativa e persistência; desejo; autoeficácia. 
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aprendizagem, dado que não há unidades curriculares optativas, nem diferentes 

modalidades de avaliação oferecidas em alternativa. Todas as decisões sobre o 

currículo, o ensino e a avaliação são tomadas pelos professores e pela IES. Ainda que 

haja o reconhecimento por parte dos estudantes de que a autonomia é valorizada em 

ambiente de sala de aula, não se percebeu que existam, ao nível institucional, as 

oportunidades que são necessárias para o exercício da autonomia, nomeadamente da 

iniciativa, evidenciando, pela negativa, a importância da IES na promoção de um 

contexto académico que incentive e permita o desenvolvimento da autonomia na 

aprendizagem, nomeadamente, considerando que, do ponto de vista cultural, Portugal é 

um dos países no qual se assiste à independência tardia dos jovens adultos (Douglass, 

2007). 

Não obstante os argumentos apresentados de que algumas dimensões da 

autodireção na aprendizagem podem não estar suficientemente desenvolvidas, 

afetando as correlações com a classificação intermédia de curso, estas correlações 

também estão dependentes daquilo que se entende por «desempenho académico» e 

do indicador utilizado para o representar. O indicador de desempenho académico usado 

nesta investigação foi a classificação intermédia de curso, à semelhança de outras 

investigações sobre esta temática, como Cazan et al., (2014), Francis e Rise (2012), 

Hall (2011), Lowe (2009) e Soodmand Afshar et al. (2014). 

Uma das questões relativamente ao uso deste indicador foi colocada por 

Francis e Rise (2012), que expressaram preocupações da eventualidade de a 

classificação de curso não ser ainda representativa do desempenho académico no caso 

dos estudantes do 1º ano. Concluiu-se que nesta investigação isso não ocorreu, pois as 

correlações entre a autodireção na aprendizagem e a classificação de curso são 

estatisticamente significativas para todos os anos curriculares. 

Uma outra questão está relacionada com a natureza da própria avaliação. As 

classificações dos estudantes da amostra deste estudo foram obtidas maioritariamente 

em provas de avaliação escritas do tipo exame no final do cada semestre. Num curso 

de engenharia tradicional, como é a licenciatura de engenharia mecânica na qual estão 

inscritos estes estudantes, os exames estão orientados para a avaliação da capacidade 

que os estudantes têm de aplicar procedimentos de cálculo a problemas típicos de 

engenharia, selecionando os modelos e técnicas mais adequadas (McNeill, Douglas, 

Koro-Ljungberg, Therriault, & Krause, 2016). Ao longo do curso, estes problemas vão-

se tornando cada vez mais complexos, mas tendem a ser o mesmo tipo de problemas 

«conservadores» (Jonassen & Strobel, 2006). 
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Os estudantes orientam o seu estudo para o treino destes procedimentos, 

procurando familiarizar-se com os problemas mais usuais. Apreciam o acesso a exames 

de anos anteriores, procurando indícios de um «currículo oculto» (Rabah, 2012) nos 

problemas mais frequentes e mais valorizados pelos professores na avaliação. Este 

acesso é garantido pela própria IES, que tem como prática a divulgação dos enunciados 

de todas as provas de avaliação aquando da publicação das classificações (Instituto 

Politécnico do Porto & Instituto Superior de Engenharia do Porto, 2017). 

Percebe-se que com este tipo de provas/exames não é possível avaliar 

diretamente todas as dimensões da autodireção na aprendizagem, pois não é esse o 

seu intuito. Isso explica a ausência de correlação entre a dimensão iniciativa e o 

desempenho académico, e porque é que os estudantes, quando questionados sobre 

quais as unidades curriculares que mais contribuem para melhorar a sua autonomia na 

aprendizagem, referiram o anteprojeto (2º ano), o projeto (3º ano), e outras nas quais 

tiveram que realizar trabalhos, e cuja avaliação não foi feita total ou parcialmente por 

exame escrito (ver subcapítulo III.2.3.2). O que estas correlações, e a sua ausência, 

parecem indicar é que, ainda que a autonomia na aprendizagem melhore a classificação 

das unidades curriculares, é possível que este efeito não esteja igualmente presente em 

todas as unidades curriculares, devido ao tipo de avaliação que praticam. 

Por muito que os estudantes possam valorizar o desenvolvimento da sua 

própria autonomia na aprendizagem, considerando-a importante, como foi referido pelos 

entrevistados, se houver um desalinhamento entre este propósito e a avaliação, é 

compreensível que os estudantes priorizem a avaliação, investindo mais nos aspetos 

que podem melhorar a sua classificação, em detrimento de outras competências 

(Wormald, Schoeman, Somasunderam, & Penn, 2009). 

Se, por um lado, é expectável que a autonomia na aprendizagem influencie 

positivamente o desempenho académico, é também desejável que a aprendizagem no 

ensino superior seja realizada com um determinado grau de autonomia (Boud, 1988a; 

Little, 1991), e que a progressão no plano de estudos do curso de ensino superior possa 

contribuir para o seu desenvolvimento. Deste modo, é esperado que os estudantes do 

último ano curricular percecionem a sua aprendizagem como sendo mais autodirigida 

do que os estudantes do primeiro ano do curso. 

Constata-se que, quanto à influência do ano curricular na autodireção na 

aprendizagem, são os estudantes do 3º ano que, em média, têm uma maior perceção 

de estar a aprender de um modo autodirigido (𝑀 = 42,89; 𝐷𝑃 = 5,313; ver Tabela 29), 

quando comparados com os do 1º ano (𝑀 = 41,48; 𝐷𝑃 = 5,731; ver Tabela 21) e do 2º 
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ano (𝑀 = 40,29; 𝐷𝑃 = 5,298; ver Tabela 25), havendo diferenças estatisticamente 

significativas entre a autodireção na aprendizagem dos estudantes do 2º e do 3º ano 

(intervalo de confiança a 95% ]-4,13; -1,00[; 𝑝=0,000; ver subcapítulo III.1.4.1). Não 

obstante, o tamanho do efeito encontrado é pequeno (2
p = 0,021; potência () = 0,750; 

ver subcapítulo III.1.4.1), comprovando os resultados que Oliveira (2005) considera 

serem condizentes com os encontrados em algumas investigações norte-americanas, 

no que respeita ao pouco impacto que a progressão no ciclo de estudos parece ter na 

autodireção. Na opinião de diversos autores (Harvey, Rothman, & Frecker, 2003; 

Litzinger, Wise, & Lee, 2005; Oliveira, 2005, 2014; Ponton & Carr, 2016; Premkumar et 

al., 2013; Scott et al., 2015), mesmo quando são encontradas relações estatisticamente 

significativas entre a autonomia na aprendizagem e o ano curricular, estas estão 

limitadas a alguns anos curriculares, e apresentam valores de variância explicada 

inferiores a 10%. 

O padrão de variação da autodireção na aprendizagem é compatível com a 

ideia adiantada por Benson (2001), da natureza desenvolvimental da própria autonomia 

implicar uma progressão que não é linear, e que se faz por degraus ou etapas, podendo 

haver períodos de estagnação e retrocesso, de acordo com as exigências e desafios 

colocados à aprendizagem dos estudantes. Considerando que a duração normal do 

curso de 1º ciclo no qual estavam inscritos os participantes desta investigação, é de três 

anos, é expectável que o 1º ano seja um ano de transição e adaptação ao ensino 

superior, mas que do ponto de vista das unidades curriculares e conteúdos 

programáticos, haja uma certa continuidade relativamente ao ensino secundário, ainda 

muito assente nas ciências de base (que no caso de engenharia, são, entre outras, a 

matemática e a física) (Instituto Politécnico do Porto, 2015; Instituto Superior de 

Engenharia do Porto, 2014a, 2014b). 

O 2º ano é aquele que tem o maior peso de unidades curriculares das ciências 

de engenharia e especialidade, e a maior diversidade em termos das áreas científicas 

abordadas (idem, ibidem). É também neste ano, como referido pelos entrevistados, que 

é introduzido o anteprojeto, que foi repetidamente mencionado como requerendo muito 

trabalho autónomo. Por via desta estrutura curricular, são colocados aos estudantes um 

conjunto de desafios, em termos da autodireção na aprendizagem, que podem provocar, 

segundo Lunyk-Child et al. (2001, p. 121), sentimentos de “confusão, frustração e 

insatisfação”, porque o processo do desenvolvimento da autodireção na aprendizagem 

“pode ser doloroso” e “acompanhado de desorientação” (idem, ibidem). Estes aspetos, 

por si só, podem ser suficientes para justificar uma descida nos respetivos valores 
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médios, do 1º para o 2º ano, descida esta que também tem sido reportada por outros 

autores (Harvey et al., 2003; Premkumar et al., 2013). 

No 3º ano, todas as unidades curriculares pertencem à área científica de 

engenharia mecânica e gestão, e os temas distribuem-se mais equilibradamente pelas 

ciências de base e ciências da engenharia e especialidades, comparativamente com o 

2º ano. Assim, e não obstante o retrocesso na autodireção observado no 2º ano, o 3º 

ano parece trazer consigo as oportunidades e os incentivos para consolidar os passos 

dados na superação das dificuldades referidas, permitindo aos estudantes perceber as 

vantagens de uma aprendizagem mais autodirigida (Lunyk-Child et al., 2001). Deste 

modo, foi possível constatar, nesta investigação, uma subida dos valores da 

autodireção, o que não aconteceu nos estudos supracitados (Harvey et al., 2003; 

Premkumar et al., 2013). Deste modo, o retrocesso identificado no 2º ano, que poderia 

ser interpretado como uma influência negativa da progressão no ciclo de estudos na 

autodireção na aprendizagem, pode efetivamente representar um «efeito positivo», se 

corresponder a um retrocesso motivado por atividades curriculares concebidas para a 

promoção da autonomia. Nestas condições, é esperado que haja depois alguma 

recuperação e ganho, como o que aconteceu nesta investigação, ainda que com um 

tamanho do efeito pequeno, pela duração relativamente curta do 1º ciclo de estudos. 

Este padrão de desenvolvimento da autodireção na aprendizagem também 

explica porque é que mesmo em estudos nos quais foram encontradas diferenças 

estatisticamente significativas entre anos curriculares (Harvey et al., 2003; Oliveira, 

2005), indicativas da ocorrência de alguma mudança, não foi possível detetar uma 

relação do tipo linear entre a autodireção na aprendizagem e o ano curricular. 

A análise do contributo de cada uma das dimensões da autodireção na 

aprendizagem, em função do ano curricular também ajuda a esclarecer o modo como 

se processa o desenvolvimento da autonomia na aprendizagem destes estudantes. A 

iniciativa, já identificada como a dimensão que menos contribui para a autodireção na 

aprendizagem dos participantes, necessitando de mais algum investimento, aumenta ao 

longo dos anos curriculares. Este aumento indica que os estudantes são confrontados 

com atividades curriculares que percecionam como requerendo uma maior proatividade 

e diligência. Nas restantes dimensões, do controlo, motivação e autoeficácia, assiste-se 

a um decréscimo no 2º ano, que é compatível com o argumento apresentado das 

dificuldades acrescidas que são colocados aos estudantes pelo currículo, nesta etapa 

do curso. Estas dificuldades afetam negativamente, não só a motivação e confiança nas 

suas próprias capacidades, mas um conjunto de aptidões de planificação, gestão e 

pesquisa de informação, relacionadas com a dimensão do controlo, e das quais 
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dependem para ser bem-sucedidos nas suas aprendizagens. A passagem para o 3º ano 

curricular traz consigo a superação destes desafios, com o aumento da perceção 

relativamente a todas as dimensões da autodireção na aprendizagem. Percebe-se, 

deste modo, que a progressão no ciclo de estudos afeta de modo distinto cada uma das 

dimensões do constructo, havendo uma diferença entre a iniciativa e as restantes. 

Assim, é provável, como argumentado por Oliveira (2014), que as capacidades 

necessárias para a autonomia na aprendizagem sejam evolutivamente lentas, e que, 

como sugerido por Ponton e Carr (2016), existam diferenças, desse ponto de vista, entre 

as dimensões que contribuem para o constructo. Neste caso, a duração do 1º ciclo de 

estudos (três anos, na grande maioria das áreas científicas) não seria suficiente para 

haver diferenças moderadas na autodireção, afetando possivelmente mais umas 

dimensões do que outras. Esta insuficiência far-se-ia notar principalmente em cursos 

com currículos tradicionais, nos quais as atividades curriculares e as práticas de 

avaliação são conservadoras, afastando-se do paradigma educativo centrado no 

estudante e na aprendizagem. 

Como sugerido por Premkumar et al. (2013), estes currículos tradicionais e as 

IES que os ministram, estão demasiado orientados para o conteúdo, impondo um 

conjunto de restrições e constrangimentos que dificultam, e por vezes até 

impossibilitam, a promoção de outras competências que não sejam as estritamente da 

área científica da formação em questão. Esta importância do currículo, enquanto fator 

explicativo da autodireção na aprendizagem, influenciando-a positiva e negativamente, 

é referida por diversos autores (Harvey et al., 2003; Litzinger et al., 2005; Oliveira, 2005, 

2014; Scott et al., 2015), a propósito dos estudos que conduziram para avaliar se a 

progressão no ciclo de estudos promovia o desenvolvimento da aprendizagem 

autodirigida dos estudantes. 

É possível que o facto de os estudantes da amostra do estudo terem demorado 

mais de três anos a concluir o curso (4,2 anos51) tenha contribuído positivamente para 

a influência da progressão no ciclo de estudos no desenvolvimento da autonomia na 

aprendizagem. Fica por esclarecer, nesta primeira etapa da discussão, se estes 

estudantes demoraram mais do que o previsto a concluir os estudos porque eles assim 

o decidiram, por não terem pressa, ou por terem outras prioridades na sua vida (como 

acontece, por exemplo, com os trabalhadores estudantes), ou se 4,2 anos é o tempo 

necessário para a aquisição dos conhecimentos e o desenvolvimento das aptidões e 

                                                

51 Este valor foi obtido pela média ponderada do indicador «tempo médio para a conclusão do 
curso» com o número de diplomados, dos anos letivos 2013/14, 2014/15, 2015/16 e 2016/17 
(Instituto Superior de Engenharia do Porto, 2014c, 2015, 2016, 2017, 2018). 
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atitudes que caracterizam profissionalmente o diplomado de 1º ciclo em engenharia, e 

entre as quais se incluem a autonomia na aprendizagem. 

Também foi possível verificar que o horário de frequência das aulas não 

influencia a autodireção na aprendizagem, não havendo diferenças estatisticamente 

significativas entre os participantes que frequentam as aulas em horário diurno ou em 

horário pós-laboral. Apesar de serem dois grupos com características distintas, este 

resultado indicia que a condição de estudantes do 1º ciclo de engenharia dos 

participantes do horário pós-laboral é mais determinante para a autodireção na 

aprendizagem do que o facto de já exercerem uma atividade profissional remunerada e 

serem mais velhos.  

Para além das correlações e efeitos identificados relativamente à autodireção 

na aprendizagem, constatou-se também um efeito preditor direto negativo do ano 

curricular na classificação intermédia de curso (β = − 0,166, 𝑡(372) = − 3,105, 

𝑝 < 0,01; ver Tabela 57 e Figura 46). Em conjunto, a autodireção na aprendizagem e o 

ano curricular explicam 11,6% da variabilidade desta classificação (ver Tabela 57), que 

é um valor da mesma ordem de grandeza do obtido por Cazan et al. (2014). Estes efeitos 

preditores indicam que: (1) A classificação intermédia de curso destes estudantes é 

tanto maior quanto maior é a perceção que os próprios têm da sua autodireção na 

aprendizagem; (2) A classificação intermédia de curso dos estudantes diminui à medida 

que os estudantes avançam nos anos curriculares; (3) A perceção que os estudantes 

têm da sua autodireção aumenta do 1º ano para o 3º ano. 

Quando combinados, constata-se a ocorrência de efeitos contraditórios, e 

ausência de transitividade. Ou seja, apesar da passagem do 1º ano para o 3º ano 

melhorar a autonomia na aprendizagem, e uma melhor autonomia na aprendizagem 

corresponder a melhores classificações, estas não melhoram com a progressão no ciclo 

de estudos, contrariando a manifestação do efeito positivo do desenvolvimento da 

autonomia na aprendizagem no desempenho académico. Também aqui, os resultados 

parecem apontar para um desalinhamento das práticas avaliativas, que podem não ser 

as mais adequadas para a avaliação das várias dimensões da autonomia na 

aprendizagem, e para um paradigma educativo que se quer centrado na aprendizagem 

e no estudante. 

Da argumentação apresentada, decorre que, apesar da importância da 

autonomia na aprendizagem estar bem presente nas orientações emanadas do 

Processo de Bolonha, a mudança de paradigma educativo ainda não está 

completamente concretizada, e tem de se manifestar não só no ensino, mas também na 

avaliação. 
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A dificuldade na mudança do paradigma educativo no ensino superior 

português, foi apontada por Veiga e Amaral (2010) como o motivo para o prolongamento 

no tempo das reformas que deveriam ter sido concluídas em 2010, porque “a questão 

pedagógica enraizada na cultura institucional e académica das várias áreas científicas 

leva muito tempo a ser resolvida” (p. 39). Também Lopes e Menezes (2016, p. 118) 

apontam para “mudanças tímidas que não parecem ir ao encontro do que se costuma 

associar a uma «mudança paradigmática»”, considerando que “a discussão das 

questões da pedagogia no ensino superior adquire renovada pertinência e significado” 

(idem, ibidem, p. 121). Esta ideia de que a concretização da mudança de paradigma 

educativo ainda não é uma realidade plena em todo o EEES, também é percetível pelo 

reconhecimento que os Estados membros fizeram, em 2018, da necessidade haver uma 

maior cooperação no que respeita às práticas de ensino e aprendizagem inovadoras 

(European Ministerial Conference, 2018), e ao desenvolvimento e implementação 

completa da aprendizagem centrada no estudante. 

III.3.2 Carga de trabalho, autonomia na aprendizagem e desempenho 

académico 

Tal como aconteceu no subcapítulo anterior, também neste, focado na carga 

de trabalho, foram tidos em consideração os dados obtidos com os questionários e com 

as entrevistas, a que correspondem as duas fases do plano explicativo sequencial de 

orientação metodológica mista. Discutem-se as implicações dos resultados obtidos, que 

incluem: 

- A medição da carga de trabalho dos estudantes, incluído as suas componentes 

presencial e autónoma; 

- As correlações da carga de trabalho e suas componentes com a classificação 

intermédia de curso; 

- Os efeitos preditores da carga de trabalho na classificação intermédia de curso; 

- As diferenças estatisticamente significativas encontradas na carga de trabalho, em 

função do ano curricular e do horário de frequência do curso; 

- As perceções que os entrevistados têm sobre a sua carga de trabalho e o modo como 

a organizam; 

- As perceções que os entrevistados têm sobre a influência da carga de trabalho no 

desempenho académico. 

Prosseguindo com a discussão dos resultados, mobilizam-se os aspetos já 

abordados sobre a autonomia na aprendizagem, nomeadamente na sua relação com o 

desempenho académico, para ampliar a discussão sobre a carga de trabalho e 

aprofundar o que já foi discutido sobre a autonomia na aprendizagem. 
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A carga de trabalho objetiva reportada pelos participantes, em média de 

27,5 h/semana (𝐷𝑃 = 12,7; ver Tabela 18), não confirma os resultados do projeto 

EUROSTUDENT (Hauschildt et al., 2018; Orr et al., 2011), que colocava a ocupação 

semanal dos estudantes portugueses do 1º ciclo entre as maiores do EEES, com 

39 h/semana. 

Contudo, e contrariamente ao reportado por diversos autores (Bekhradnia, 

2009, 2012, 2013; Gibbs, 2007; Hauschildt et al., 2018; Kolari et al., 2006, 2008; Neves 

& Hillman, 2017; Orr et al., 2011, 2008), relativamente à capacidade dos estudantes 

para conseguirem ser bem-sucedidos com uma carga de trabalho inferior à prevista 

pelas unidades de crédito, isso não acontece com os participantes desta investigação. 

Em média, estes estudantes demoram 4,2 anos a concluir o curso, o que é compatível 

com os dados estatísticos compilados e divulgados pela DGEEC (2016, 2017, 2018) 

relativamente ao número médio de inscrições até à obtenção do diploma52. Nos anos 

letivos de 2013/14 a 2015/1653 foram necessários, em média, 4,4 inscrições até à 

conclusão da LEM (𝑁 = 1385 diplomados), o que excede a duração normal do ciclo de 

estudos, que é três anos. 

A questão do porquê da necessidade dos 4,2 anos para a conclusão do curso, 

já tinha sido abordada anteriormente (vide p. 254), tendo ficado por esclarecer a relação 

de causalidade. Será que os estudantes dedicam semanalmente menos tempo à 

aprendizagem, por opção, e por isso demoram mais anos a concluir o curso? Ou será 

que os estudantes dedicam à aprendizagem o tempo (efetivo) que consideram 

suficiente, mas precisam de mais algum tempo (cronológico) para o desenvolvimento 

das aptidões e atitudes que caracterizam profissionalmente o diplomado de 1º ciclo em 

engenharia, sendo isso uma necessidade? 

Como foi já referido, não foram só os participantes deste estudo que 

demoraram mais tempo a concluir o curso. Como se constata pelos dados 

disponibilizados pela DGEEC (2016, 2017, 2018), a necessidade de mais algum tempo 

(cronológico) é comum a um conjunto alargado de estudantes de engenharia 

mecânica, de várias IES. A mesma fonte (ibidem) mostra que a situação é semelhante 

nos cursos de 1º ciclo de engenharia em geral, indicando que os 9089 estudantes 

diplomados de 2013/14 a 2015/16 precisaram de 4,4 anos para o fazer, exatamente o 

mesmo tempo médio de que os diplomados da LEM do ISEP-P.Porto tinham 

necessitado. 

                                                

52 Nos relatórios de atividades do ISEP, este indicador tem a designação de «tempo médio para 
a conclusão do curso» (Instituto Superior de Engenharia do Porto, 2012, 2013, 2014c). 
53 Os dados do ano letivo 2015/16 foram disponibilizados pela DGEEC em 2018, sendo os mais 
recentes. Este tipo de dados só começou a estar acessível em 2016, respeitantes ao ano letivo 
de 2013/14. 
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Também num estudo realizado pela DGEEC (Engrácia & Baptista, 2018), para 

averiguar qual a situação dos estudantes admitidos em 2011/12 em cursos de 

licenciatura de três anos, decorridos quatro anos, verificou-se que a área da 

«engenharia e afins» era aquela que tinha a maior percentagem de estudantes que 

ainda estavam a tentar concluir o seu curso após esse período (28%; 𝑁 = 1118) 

apresentando também a menor taxa de conclusão54, com apenas 33% dos 3992 

estudantes admitidos a conseguirem obter o seu diploma em quatro anos. 

Estes resultados parecem apontar no sentido da necessidade de uma maior 

quantidade de tempo (cronológico), de um modo consistente entre várias áreas da 

engenharia, anos letivos, IES, currículos e práticas pedagógicas, com uma 

homogeneidade que dificilmente poderia ser provocada exclusivamente por um 

processo de escolha, parecendo indicar que o tempo (cronológico) de aprendizagem na 

engenharia (4,4 anos) é, em média, distinto do tempo de ensino que corresponde à 

duração normal do curso (3 anos). 

Não obstante a necessidade de mais tempo (cronológico), este cenário de 

demora na conclusão do curso faz com que a carga de trabalho total que os 

participantes deste estudo precisam para a conclusão da licenciatura seja 4620 horas 

(com base nas 27,5 h/semana reportadas pelos próprios, durante 4,2 anos) e não 3300 

horas (com base nas 27,5 h/semana reportadas pelos próprios, durante 3,0 anos). O 

curso, sendo do 1º ciclo, tem uma duração normal de três anos (com uma carga de 

trabalho de 42 h/semana; ver Figura 8) (Instituto Politécnico do Porto, 2015), o que 

corresponde a uma carga de trabalho total de 5040 horas. Isso significa que a carga de 

trabalho que os estudantes efetivamente dedicam ao curso (durante os 4,2 anos) é 

cerca de 92% do previsto, e não apenas os 65,5% correspondentes aos três anos da 

duração normal. Ou seja, apesar dos estudantes dedicarem, semanalmente, menos 

tempo à aprendizagem e às atividades relacionadas com o curso, demoram mais anos 

a concluí-lo, o que faz com que a sua carga de trabalho total, para a obtenção de 

diploma, seja sensivelmente a preconizada pelo sistema de créditos ECTS. 

Esta passagem mais prolongada pela licenciatura, que em engenharia parece 

ser necessária para o desenvolvimento das aptidões e atitudes que caracterizam 

profissionalmente o diplomado do 1º ciclo, pode ter sido benéfica em termos do 

desenvolvimento da autonomia na aprendizagem dos participantes desta investigação. 

                                                

54 A informática, que é também uma área da engenharia, tem a menor taxa de conclusão em 
quatro anos (22%), que Engrácia e Baptista (2018) atribuem à sua elevada empregabilidade, que 
leva os estudantes a considerarem que a conclusão do curso não é prioritária. 
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Relativamente à carga de trabalho presencial, os participantes deste estudo 

reportam horários de aulas com duração semelhante aos indicados no projeto 

EUROSTUDENT (cerca de 22 horas) (Hauschildt et al., 2018; Orr et al., 2011). Contudo, 

como não comparecem à totalidade das aulas (a sua assiduidade ronda os 77%), a sua 

carga de trabalho presencial (16,5 h/semana; ver Tabela 18) é menor do que o horário 

de aulas das unidades curriculares nas quais estão inscritos (21,4 h/semana; ver Tabela 

19). Contudo, quando se considera o número médio de inscrições até à obtenção do 

diploma e a duração efetiva do curso de 4,2 anos, verifica-se que o tempo total de 

aulas55 correspondente às unidades curriculares às quais estão inscritos é superior à 

prevista (2696 h de aulas em vez de 1980 h previstas), o mesmo acontecendo com a 

sua carga de trabalho presencial total efetiva, tendo em conta a assiduidade (2076 h de 

aulas em vez de 1980 h previstas). 

Ou seja, a carga de trabalho presencial semanal destes estudantes é inferior 

(77%) à carga horária que corresponde às unidades de crédito às quais estão inscritos, 

mas a conclusão com sucesso do curso é feita com uma carga horária 36% superior à 

preconizada no plano de estudos, e tempos de contacto efetivos ligeiramente superiores 

(5% superiores, quando se contabiliza a assiduidade).  Os participantes entrevistados 

confirmam estes resultados, quando relatam faltar a muitas das suas aulas, 

principalmente às aulas teóricas (ver subcapítulo III.2.4.1). Segundo o que referiram, os 

regulamentos da instituição permitem que assim seja, uma vez que as aulas teóricas 

não são obrigatórias (Instituto Politécnico do Porto & Instituto Superior de Engenharia 

do Porto, 2011). Nos motivos apontados para não comparecerem às aulas teóricas 

(pois é a estas principalmente que admitem faltar), são indicados o professor, a própria 

aula, e o estudante. 

Segundo os entrevistados, o professor tanto os pode levar a faltar como a 

comparecer às aulas, pela forma como explica, os motiva e cativa, ou não. O mesmo 

acontece com a aula em si. Por um lado, um tema de aula desinteressante pode ser 

motivo para não comparecerem. Por outro lado, o modo como a aula está estruturada, 

e a possibilidade de ser um elemento facilitador e orientador do trabalho autónomo 

futuro, é motivo para estarem presentes. Ou seja, percebe-se dos discursos destes 

estudantes que a planificação da aula e a forma como os temas são abordados, são 

aspetos que eles não atribuem à figura do professor, e que o «julgamento» que fazem 

do professor está relacionado com seu desempenho e comportamento na sala de aula. 

Esta influência também pode ser percebida nos relatos das experiências positivas do 

                                                

55 Que decorre durante 15 semanas por semestre. 
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curso (ver subcapítulo III.2.5.3), nos quais todos os entrevistados referiram os 

professores. Os aspetos mencionados estão relacionados quer com a personalidade, e 

o modo como ensinam, quer com a relação que estabelecem com os estudantes e o 

acompanhamento que fazem das suas aprendizagens, quer pela transposição para o 

ensino da sua experiência profissional no exercício da engenharia. 

Relativamente ao próprio estudante, os entrevistados referiram que, 

independentemente do professor e do interesse no tema da aula, há ambientes nos 

quais não se sentem capazes de aprender e de se manterem interessados e 

comprometidos. Isso acontece em certo tipo de aulas, as teóricas, levando à 

desistência. Também nas razões relacionadas com o estudante, foi mencionada a 

imaturidade, que os leva a tomar decisões que podem não ser as mais acertadas. Sousa 

e Mouraz (2014), num estudo realizado em Portugal com estudantes de engenharia, 

também dão conta desta imaturidade, que não deixa de ser um comportamento 

expectável da idade adulta emergente (Arnett, 2000), na qual a maioria destes 

estudantes se encontra. 

Para além do professor, os entrevistados também reconhecem que a IES, 

através do modo como regulamenta as atividades curriculares, influencia a sua 

perceção da importância relativa destas atividades e dos diferentes tipos de aula. 

Reconhecem e apreciam a possibilidade que lhes é proporcionada de tomarem decisões 

relativamente à comparência às aulas, nomeadamente o ato da tomada de decisão, e a 

autonomia que lhe está inerente. Apesar disso, ainda é possível perceber alguma 

desresponsabilização nos motivos apontados para justificar a opção da não 

comparência às aulas, que remetem principalmente, direta ou indiretamente para o 

professor. Não obstante, o reconhecimento que fazem destas influências, na sua 

vertente positiva, é importante, pois permite que estas se possam constituir como 

potenciais elementos de promoção de mudança. 

Os discursos dos entrevistados deixam perceber que a frequência do ensino 

superior, e o contexto proporcionado pela IES, emergem como um tempo/espaço de 

alguma «experimentação», no qual nem sempre a aprendizagem formal dos conteúdos 

é a prioridade. Perante isto, o desafio que as IES enfrentam passa por encontrar um 

modo de melhorar as decisões tomadas pelos estudantes relativamente à 

aprendizagem, sem regular demasiado este processo, lembrando que o aumento da 

autonomia se deve fazer refletir ao nível pessoal, social e académico (Monteiro et al., 

2005). 
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Nesta questão da comparência às aulas, não é de somenos relevo, o facto de 

estes estudantes apontarem as aulas teóricas em particular, como aquelas às quais a 

sua assiduidade é mais reduzida. Apesar do regulamento lhes permitir faltar à 

totalidade deste tipo de aulas, e não à totalidade das restantes, não há nada nos 

testemunhos dos entrevistados no qual se perceba que a comparência às aulas teórico-

práticas e práticas-laboratoriais é feita por obrigação (ver subcapítulo III.2.4.1). Mesmo 

tendo em conta que um dos fatores apontados para faltarem a este tipo de aulas é o 

professor, é frequente as aulas teóricas serem lecionadas pelos mesmos professores 

que lecionam as restantes. Assim, é possível que a ausência às aulas teóricas tenha 

mais a ver com o tipo de aula, com o modo como é estruturada, os métodos e técnicas 

pedagógicas e as atividades propostas, que remetem os estudantes para um papel 

demasiado passivo, do que propriamente com o desempenho do professor em sala de 

aula. 

Quando se compara o que os entrevistados referem sobre a sua assiduidade e 

as expectativas que tinham ao ingressar no curso, percebe-se que, se por um lado, é 

evidenciado algum desagrado perante o «formato» da aula teórica, por outro lado, são 

manifestadas consistentemente, expectativas não correspondidas relativamente à 

componente prática do curso (ver subcapítulo III.2.5.1). Estes estudantes associavam a 

própria IES a formações mais orientadas para a prática, desejando e esperando que o 

curso tivesse uma maior componente prática, o que acabou por não se verificar. 

Perante este desajuste entre as suas expectativas face à instituição e ao curso, 

e a realidade atual, os estudantes usam a possibilidade que a IES lhes proporciona na 

gestão do seu tempo de contacto, para «ajustarem» o curso à expectativa e imagem 

que tinham à entrada do ensino superior, «aliviando ao máximo a teoria». A importância 

atribuída pelos estudantes à componente prática (versus teórica) é evidenciada de um 

modo muito consistente, em vários momentos durante as entrevistas, não só nas 

expectativas que tinham relativamente ao curso, e no modo como vão ajustando a sua 

carga de trabalho e a comparência às aulas teóricas, mas também nas experiências 

que destacam pela positiva durante a frequência do curso (ver subcapítulo III.2.5.3). 

Nos relatos destas experiências, mereceram destaque as unidades curriculares de 

anteprojeto (2º ano) e/ou projeto (3º ano), por serem mais interessantes, motivantes e 

com uma maior vertente prática, permitindo um maior contacto com a engenharia, e 

ajudando a dar sentido às aprendizagens anteriores, principalmente às mais teóricas. 

Nas entrevistas é veiculada uma imagem da instituição e do curso, 

relativamente ao teor prático/teórico da formação ministrada, que parece não 

corresponder à realidade, na medida em que a componente teórica tem um peso maior 
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do que o esperado pelos estudantes. Contudo, o modo «unânime» como todos se 

referiram a esta questão, aponta para a existência de uma «crença» partilhada que pode 

não ser uma mera coincidência. Na origem desta conceção pode estar o passado 

histórico do ISEP e as suas raízes no Instituto Industrial do Porto, e o modo como a 

instituição se promoveu e posicionou, desde a sua integração no ensino superior 

politécnico em 1989. A propósito das comemorações dos seus 150 anos, em 2005, a 

importância desta herança era reafirmada, e a orientação prática do seu ensino era 

claramente declarada pela instituição que, à data, “mantém e defende, em termos de 

projeto de ensino, a especificidade da sua vocação histórica de ensino experimental e 

prático, orientado para a satisfação das necessidades empresariais, sociais e do 

desenvolvimento” (Instituto Superior de Engenharia do Porto, 2005, p. 280). 

A adequação ao Processo de Bolonha, em 2006, trouxe consigo inúmeras 

alterações legislativas (ver subcapítulo I.1.4), nomeadamente ao nível da organização 

do sistema de ensino superior e das exigências em termos de acreditação. Segundo o 

regime jurídico das instituições de ensino superior - RJIES (Assembleia da República, 

2007b), o ensino superior português tem uma natureza binária. Por este motivo, 

distingue-se no RJIES (idem, ibidem, p.6359), o ensino universitário “mais orientado a 

oferta de formações científicas sólidas”, do ensino politécnico, que se deve concentrar 

“especialmente em formações vocacionais e em formações técnicas avançadas, 

orientadas profissionalmente”. Considerando que o próprio ISEP enfatizava o aspeto 

experimental e prático do seu ensino (Instituto Superior de Engenharia do Porto, 2005), 

é perfeitamente possível que os candidatos ao ensino superior interpretem a atual 

«formação científica sólida» do ensino universitário, como referência a um ensino 

«teórico», e a «formação vocacional e técnica avançada orientada profissionalmente» 

do ensino politécnico, como referência a um ensino «prático», perpetuando a imagem 

que a instituição tinha na viragem do século XXI. Percebe-se nas entrevistas que, para 

estes estudantes, a «teoria» e a «prática» são aspetos mutuamente exclusivos, como 

se uma formação com uma vertente prática e aplicada significativa não precisasse de 

uma base sólida de conhecimento científico e tecnológico, e vice-versa. Trata-se de uma 

conceção desatualizada relativamente à importância do conhecimento teórico, pois não 

é possível ter formação de nível superior sem uma base teórica sólida, quer se trate da 

“criação, transmissão e difusão da cultura, do saber e da ciência e tecnologia”, do ensino 

universitário, ou da “criação, transmissão e difusão da cultura e do saber de natureza 

profissional”, do ensino politécnico (Assembleia da República, 2007b, p. 6359). 
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Apesar dos entrevistados considerarem que o curso de engenharia mecânica 

tem demasiada «teoria», comparativamente com as expectativas que tinham ao 

ingressar, atualmente, nos objetivos do ciclo de estudos (ver subcapítulo II.2.1.2) não 

há nenhuma ênfase particular numa vertente da formação mais orientada para a prática. 

A componente teórica está bem presente, quando se refere o propósito de conferir aos 

diplomados competências para exercerem atividade profissional centrada no 

conhecimento das diferentes áreas de intervenção. Isso não significa que a componente 

prática não exista e não seja importante, como mostra a menção ao facto de os 

diplomados serem capazes de aplicar conhecimentos adquiridos. 

É possível concluir que as expectativas manifestadas pelos entrevistados têm 

alguma sustentação, mas estão desatualizadas e desajustadas da realidade atual. Este 

desajuste afeta a aprendizagem dos estudantes e a gestão que fazem da sua carga de 

trabalho, deixando patente a importância do modo como as IES fazem a sua promoção 

e divulgação junto dos potenciais candidatos.  

Seja por uma menor apetência pelas aulas teóricas, seja por um desajuste das 

suas expectativas, esta menor assiduidade dos estudantes tem como consequência a 

redução da carga de trabalho presencial semanal. Para haver uma alteração no 

comportamento e atitude dos estudantes, a mudança de paradigma educativo tem de 

se concretizar na sua plenitude, principalmente no que respeita às aulas teóricas. O 

ISEP tem de procurar um maior alinhamento entre as expectativas dos estudantes 

quanto à componente prática e o modo como está estruturada a formação que oferece. 

O conhecimento e a «teoria» são importantes, mas o facto das aulas teóricas 

continuarem a ser maioritariamente expositivas, remete, segundo Boud (1988b), o 

estudante para uma «participação» passiva durante uma parte significativa do seu 

tempo de contacto, tornando a aprendizagem menos efetiva. 

Também no caso da carga de trabalho presencial, e tal como se tinha verificado 

com a autonomia na aprendizagem, a opção metodológica de orientação mista desta 

investigação permite a confirmação dos dados quantitativos com os qualitativos e vice-

versa, alargando e aprofundando com os dados qualitativos aquilo que os dados 

quantitativos revelaram. 

À semelhança do que se verificou com a carga de trabalho presencial, também 

no que respeita ao tempo dedicado ao trabalho autónomo, a carga de trabalho 

reportada pelos participantes do estudo (11,2 h/semana; ver Tabela 18) é inferior à 

reportada no projeto EUROSTUDENT (17 h/semana) (Hauschildt et al., 2018; Orr et al., 

2011). Ou seja, no caso da amostra portuguesa do EUROSTUDENT, os estudantes 
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dedicam ao estudo, em termos relativos, 0,77 h/semana por cada hora semanal de 

aulas, que é um valor bastante próximo do previsto (96% do valor previsto de 

0,80 h/semana de estudo por cada hora de aulas; horário de aulas de 22 horas; carga 

de trabalho total de 40 horas). Já os participantes do estudo (ver subcapítulo III.1.1.1 e 

Figura 20) indicam um «tempo relativo»56 de 0,68, considerando a carga de trabalho 

presencial reportada durante o período de aulas. Tendo em conta o valor previsto57 de 

0,91, e o facto do tempo de ausência às aulas dever ser compensado por tempo 

equivalente de estudo, o «tempo relativo» durante o período de aulas é 60% do previsto. 

O «tempo relativo» correspondente à totalidade do semestre (período de aulas e período 

de exames) sobe para 1,23, mas continua a ser inferior ao previsto (69% do previsto). 

Mesmo considerando a duração efetiva do curso de 4,2 anos, verifica-se que a carga 

de trabalho autónomo total é inferior à prevista (83% da prevista; 2545 h de aulas em 

vez de 3060 h previstas), o que não acontecia com a carga de trabalho presencial. 

Constata-se deste modo, que a redução da carga de trabalho presencial 

semanal, provocada pela ausência a parte das aulas, não é compensada por um 

aumento da carga de trabalho autónomo, como seria desejável, e tinha sido reportado 

por Vos (1991) e Kember et al. (1996), e que isso também não acontece quando se 

considera o tempo que os estudantes demoram a concluir o curso. Este facto também 

é comprovado pela ausência de correlação estatisticamente significativa entre a carga 

de trabalho presencial e a carga de trabalho autónomo (ver Tabela 42). 

Apesar de não se verificar um aumento da carga de trabalho autónomo, como 

consequência da redução da comparência às aulas, constata-se que, na amostra do 

estudo, a carga de trabalho presencial apresenta uma correlação negativa fraca 

estatisticamente significativa com a dimensão iniciativa da autodireção na 

aprendizagem (𝑟 = − 0,111; 𝑝 < 0,05; ver Tabela 41), indicando que são os estudantes 

que menos comparecem às aulas que mais tomam a iniciativa de realizar as suas 

aprendizagens sem esperar pelo professor, e de continuar a aprender e a pesquisar 

tópicos relacionados com unidades curriculares já concluídas. Esta ideia de que, de 

alguma forma, a ausência às aulas (especialmente as teóricas) tem de ser compensada, 

e leva a um «tipo» de estudo diferente, está presente nos discursos dos entrevistados 

(ver subcapítulo III.2.4.1 e subcapítulo III.2.4.2). A perceção que manifestam é a de que 

a opção de não comparecer (tanto) às aulas lhes coloca alguns desafios e dificuldades 

                                                

56 Retoma-se aqui a designação «tempo relativo» sugerida por Garmendia et al. (2008) e já usada 
anteriormente. 
57 Que para a LEM do ISEP-P.Porto é calculado com base em 42 h/semana, correspondentes a 
22 h/semana de carga de trabalho presencial e 20 h/semana de carga de trabalho autónomo 



PROCESSO DE BOLONHA, AUTONOMIA NA APRENDIZAGEM E CARGA DE TRABALHO 

UM ESTUDO COM ESTUDANTES DE ENGENHARIA 

CAPÍTULO III.3 Discussão de resultados  265 
 

que os forçam a estudar de um modo diferente. Ou seja, comparecer menos às aulas 

não significa um aumento da carga de trabalho, mas altera o uso que estes estudantes 

fazem do seu tempo de estudo. O esforço para aprender é superior, mesmo que o tempo 

dedicado ao estudo seja o mesmo. Estes desafios, que obrigam à mobilização de um 

maior esforço, uma vez superados, contribuem para melhorar a sua autonomia na 

aprendizagem. 

Percebe-se nas entrevistas, como sustentado por Nonis e Hudson (2010), que 

para estes estudantes, a eficácia do estudo não está dependente apenas do tempo que 

lhe é dedicado, mas também do modo como esse estudo é realizado, ou seja dos 

hábitos de estudo. Em termos de causa e efeito, percebe-se que a decisão de faltar às 

aulas é feita previamente, nem sempre com plena consciência das consequências, e 

até revelando alguma imaturidade. Depois da decisão tomada, surge a necessidade de 

lidar com as consequências, o que pode implicar, efetivamente, a mobilização da 

dimensão iniciativa e o desenvolvimento de competências de autonomia na 

aprendizagem. 

Analisando as atividades que os estudantes realizam durante o trabalho 

autónomo, verifica-se que é o estudo para a avaliação que ocupa a maior parte do 

tempo dos estudantes (64% da carga de trabalho autónomo; ver Tabela 19), o que foi 

comprovado pelos entrevistados (ver subcapítulo III.1.2.2). É apenas uma minoria de 

estudantes que opta por fazer um estudo regular, independentemente da avaliação. 

Para a maioria dos entrevistados, mais avaliação significa um estudo mais frequente e 

mais intenso, tal como verificado noutras investigações (Garmendia et al., 2008). Esta 

dependência entre o estudo e a avaliação, também está de acordo com a insuficiência 

de competências de autorregulação que Almeida e Vasconcelos (2008) indicam ser uma 

das dificuldades experienciadas pelos estudantes do ensino superior, e com a 

«regulação externa» e «regulação introjetada» (Gagné & Deci, 2005), que segundo Hu 

e Zhang (2017) caracterizam os níveis de dependência no continuum da autonomia do 

aprendente. 

Para além da avaliação, outros motivos apontados pelos entrevistados (ver 

subcapítulo III.1.2.2) para uma maior dedicação de tempo à aprendizagem confirmam o 

modo como estes estudantes fazem a regulação da sua aprendizagem, e que está de 

acordo com os níveis de dependência referidos. Estes motivos incluem a necessidade 

provocada pela dificuldade dos temas, o gosto por certos temas em particular, e a 

gratificação de estudar temas de fácil compreensão. Ou seja, percebe-se o desejo de 

evitar uma consequência indesejada, como ter um fraco desempenho na avaliação, 

estudando mais porque se é avaliado, ou porque determinado tema é difícil, mas 
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também a vontade de obter uma consequência desejada, pela «recompensa» imediata 

de estudar o que é fácil ou o que se gosta, e que não está limitada à avaliação e à 

obtenção de aprovação. 

Nota-se que as motivações destes estudantes são de natureza diversa, o que 

provavelmente tem influência no modo como o tempo dedicado ao estudo se reflete em 

aprendizagens nem sempre efetivas. Isso pode explicar a razão pela qual, apesar de 

haver uma correlação positiva estatisticamente significativa entre a carga de trabalho 

autónomo e a autodireção na aprendizagem, na amostra de estudo, devida 

principalmente aos estudantes do horário diurno, esta é fraca (𝑟 = 0,100; 𝑟 = 0,175; 

𝑝 < 0,05; 𝑝 < 0,01; para a amostra do estudo e para os estudantes do horário diurno, 

respetivamente; ver Tabela 41 e Tabela 49), indicando que nem sempre mais tempo de 

estudo contribuiu para melhorar a autodireção na aprendizagem. Esta correlação 

manifesta-se principalmente nas dimensões iniciativa e motivação (𝑟 = 0,126 e 

𝑟 = 0,109, respetivamente; 𝑝 < 0,05; ver Tabela 41). 

Quanto à dimensão iniciativa, percebe-se nos motivos referidos pelos 

estudantes, que é dedicado mais tempo ao estudo quando a dificuldade dos temas 

assim o exige. Perante esta necessidade, os estudantes tomam a iniciativa de procurar 

recursos educativos alternativos que os possam auxiliar nestas aprendizagens, 

destinando algum tempo adicional a esta tarefa. Não se limitando aos recursos 

disponibilizados pelo professor, desenvolvem competências de autonomia na 

aprendizagem e dedicam mais tempo ao estudo (ver subcapítulo III.2.4.1 e subcapítulo 

III.2.4.2). Ou seja, não obstante a importância do modo como se estuda, a questão do 

tempo efetivo de estudo não deve ser descurada, como mostra a correlação positiva 

fraca estatisticamente significativa encontrada entre a carga de trabalho autónomo e a 

iniciativa. 

Já no caso da motivação, o resultado encontrado está de acordo com a menção 

que foi feita nas entrevistas, de que que o gosto por determinados temas motiva a 

dedicação de mais tempo à aprendizagem, e à procura de informação adicional, que 

também acaba por contribuir para melhorar a iniciativa (ver subcapítulo III.2.3.3 e 

subcapítulo III.2.4.2). Estas correlações evidenciam-se nos estudantes que frequentam 

as aulas em horário diurno (𝑟 = 0,199 e 𝑟 = 0,147, para a dimensão iniciativa e 

motivação, respetivamente; 𝑝 < 0,01; ver Tabela 49), e que por não trabalharem, têm 

mais liberdade na alocação do seu tempo, podendo dedicar-se mais ao estudo por 

necessidade ou por gosto, se assim o pretenderem. Também para estes participantes, 

verifica-se a existência de correlações positivas fracas estatisticamente significativas 

entre a carga de trabalho total e a autodireção na aprendizagem (𝑟 = 0,175; 𝑝 < 0,01; 
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ver Tabela 45) e entre a carga de trabalho total e a motivação (𝑟 = 0,111; 𝑝 < 0,05; ver 

Tabela 45), devidas principalmente à ocorrência das correlações com a componente 

autónoma da carga de trabalho. 

No que respeita aos estudantes que frequentam as aulas em horário pós-

laboral, foi possível identificar uma correlação negativa fraca estatisticamente 

significativa entre a carga de trabalho total e a autoeficácia (𝑟 = − 0,205; 𝑝 < 0,05; ver 

Tabela 45), que é devida sobretudo à correlação negativa fraca estatisticamente 

significativa entre a carga de trabalho autónomo e a autoeficácia (𝑟 = − 0,211; 𝑝 < 0,05; 

ver Tabela 49). Esta correlação é indicativa de que são os estudantes que têm maior 

confiança nas suas capacidades que dedicam menos tempo à aprendizagem, 

nomeadamente ao estudo, o que é mais provável que aconteça em circunstâncias de 

tempo limitado, como aquelas que caracterizam os estudantes que trabalham, nas quais 

é necessário gerir o (pouco) tempo para acomodar as exigências das diferentes 

unidades curriculares. 

Esta diferença nas correlações entre a carga de trabalho total e a autodireção 

na aprendizagem e suas dimensões, em função do horário de frequência das aulas, 

também se faz sentir na própria carga de trabalho. Constata-se que a carga de trabalho 

total reportada pelos estudantes que frequentam o horário diurno (𝑀 = 29,7 h/semana; 

ver Tabela 34) é superior à reportada pelos do horário pós-laboral (𝑀 = 20,4 h/semana; 

ver Tabela 38), e esta diferença é estatisticamente significativa, apesar de pequena 

(2
p = 0,052; potência () = 0,994; ver subcapítulo III.1.4.2). Os estudantes que estudam 

em horário pós-laboral, normalmente trabalham durante o dia, e por causa disso, 

tendem a inscrever-se num número menor de unidades curriculares (neste caso, em 

média, menos 4,6 h/semana de aulas), o que reduz a sua carga de trabalho 

presencial. Acresce ainda, o facto da assiduidade destes estudantes ser inferior à dos 

estudantes do horário diurno (63% e 80%, respetivamente, a que correspondem 

11,3 h/semana e 17,4 h/semana; ver Tabela 39 e Tabela 35, respetivamente). É óbvio 

que estes resultados dizem respeito aos estudantes que, na altura da recolha de dados, 

estavam presentes nas aulas. Há inúmeros estudantes do horário pós-laboral com uma 

assiduidade bastante mais reduzida ou nula, que praticamente não comparecem às 

aulas, fazendo a sua aprendizagem de um modo bastante mais autónomo. Devido ao 

procedimento adotado para a recolha de dados, estes estudantes não foram incluídos 

na amostra deste estudo. 

No que respeita à carga de trabalho autónomo, a dos estudantes que 

frequentam as aulas em horário pós-laboral também é menor do que a dos estudantes 

do horário diurno (9,6 h/semana e 11,7 h/semana, respetivamente; ver Tabela 34 e 
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Tabela 38). O «tempo relativo» durante o período de aulas é 0,65 no horário diurno, e 

0,85 no horário pós-laboral (58% e 66% do previsto, respetivamente). Para a totalidade 

do semestre, estes valores são 1,20 no horário diurno e 1,47 no horário pós-laboral 

(69% e 76% do previsto, respetivamente), com os estudantes do horário pós-laboral a 

dedicarem comparativamente mais tempo de estudo autónomo à aprendizagem, por 

cada aula a que comparecem, do que os estudantes diurnos. Ou seja, apesar dos 

estudantes do horário pós-laboral reportarem cargas de trabalho total, presencial e 

autónomo sempre menores que as do horário diurno, a proporção entre a carga de 

trabalho autónomo e presencial é superior. 

Percebe-se pelas entrevistas (ver subcapítulo III.2.4.2), que os estudantes que 

estudam e trabalham têm menos tempo disponível para o estudo, e por isso tendem a 

aproveitar ao máximo as pequenas porções de tempo disponíveis, como a hora de 

almoço, e fazem-no de uma forma regular, diariamente. A escassez de tempo faz com 

que estabeleçam uma rotina de estudo, que tendem a manter. Já os estudantes diurnos, 

com mais tempo disponível, não sentem esta necessidade de disciplinar o seu tempo, 

adiando o estudo para a proximidade dos momentos de avaliação, o que acaba por 

reduzir a expressão relativa da carga de trabalho autónomo. Na verdade, os 

entrevistados referiram uma intensificação do estudo durante a época de exames, que 

deixa antever cargas de trabalho, durante esses períodos, superiores às 42 h/semana. 

Esse aumento compensará parcialmente as cargas de trabalho autónomo menores, 

praticadas durante o período de aulas, mas dada a curta duração da época de exames, 

é insuficiente para a compensar totalmente. Mesmo que isso fosse possível, os 

entrevistados reconhecem que distribuir e espaçar o tempo de estudo pela totalidade do 

semestre é melhor, e que a opção que fazem por um estudo mais intensivo e de curta 

duração prejudica a aprendizagem. 

Os resultados mostram que a progressão no ciclo de estudos diminui o tempo 

total que os estudantes dedicam à aprendizagem, que passa de 30,5 h/semana no 1º 

ano, para 28,8 h/semana no 2º ano e 23,4  h/semana no 3º ano (ver Tabela 22, Tabela 

26 e Tabela 30, respetivamente). Verifica-se que esta influência do ano curricular na 

carga de trabalho é estatisticamente significativa, mas o tamanho do efeito é pequeno 

(2
p = 0,026; potência () = 0,809; intervalo de confiança a 95% ]3,52; 10,50[; 𝑝=0,000; 

intervalo de confiança a 95% ]1,71; 8,92[; 𝑝=0,002; para as diferenças entre o 1º e 2º 

ano, e entre o 2º e o 3º ano, respetivamente - ver subcapítulo III.1.4.2). Tal como 

aconteceu com o agrupamento dos participantes em função do horário de frequência 

das aulas, também quando se analisam as cargas de trabalho reportadas em função do 

ano curricular é possível constatar que os estudantes não comparecem a todas as aulas 
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(a assiduidade dos estudantes do 1º, 2º e 3º ano é, respetivamente, 76%, 79% e 68%), 

e que a carga de trabalho presencial é, em média, 16,7 h/semana no 1º ano, 

19,1 h/semana no 2º ano e 14,0 h/semana no 3º ano (ver Tabela 22, Tabela 26 e Tabela 

30, respetivamente). 

São os estudantes do 2º ano que reportam ter mais horas de aulas no seu 

horário, aspeto a que não é, certamente alheio, o facto de os estudantes necessitarem 

4,2 anos para completar um curso com a duração normal de três anos, e do 2º ano ser 

o ano intermédio do curso. Ou seja, os estudantes do 1º ano têm um horário completo 

de aulas quando se inscrevem pela primeira vez no curso. Se reprovarem, o que 

acontece a alguns estudantes, o seu horário de aulas reduz, fazendo com que, em 

média os estudantes do 1º ano reportem horários de aulas iguais ou inferiores a um 

horário completo. Já os que transitam para o 2º ano, podem ter o horário completo, ou 

podem ter um horário de aulas com mais algumas horas, se tiverem unidades 

curriculares «atrasadas», o que acontece frequentemente. Se ficarem retidos no 2º ano 

com poucas unidades curriculares, podem completar o seu horário, inscrevendo-se em 

unidades curriculares de anos avançados. Isso faz com que, em média, estes 

estudantes reportem horários de aulas iguais ou superiores a um horário completo. 

No caso do 3º ano, se por um lado a situação pode ser semelhante à do 2º ano, 

no caso das unidades curriculares «atrasadas», por outro lado, há estudantes que ficam 

retidos no 3º ano apenas com algumas unidades curriculares para concluir o curso, não 

havendo unidades curriculares de anos avançados para completar o seu horário, o que 

reduz forçosamente a sua carga de trabalho. Isto explica, porque é que, em média são 

os estudantes do 2º ano que reportam um maior número de horas de aulas. Esta 

questão da reprovação e das unidades curriculares «atrasadas» não afeta apenas o 

número de aulas no horário, mas também a assiduidade, na medida em que os 

estudantes «facilitam» a não comparência às aulas (principalmente as teóricas) a que 

já assistiram no ano anterior. 

Relativamente às cargas de trabalho presencial e autónomo, também 

existem variações em função do ano curricular. Os estudantes do 1º ano reportam um 

«tempo relativo» de 0,86, valor este que é 0,51 no 2º ano e 0,68 no 3º ano. Considerando 

que uma redução na assiduidade deve ser compensada por tempo equivalente de 

estudo, estes valores representam 76%, 47%, e 56% do «tempo relativo» previsto. São 

os estudantes do 2º ano que menos tempo, relativamente, dedicam ao estudo (59%, 

para a totalidade do semestre), sendo também os que reportam uma maior assiduidade 

(83%), horários com mais horas de aulas (23 h/semana) e a maior carga de trabalho 

presencial (19 h/semana). São também os estudantes do 2º ano que têm uma menor 

perceção, em média, da sua autodireção na aprendizagem, pelo que a ocorrência 

simultânea destes aspetos pode não ser uma coincidência. 
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Recordando que anteriormente foi argumentado que a redução da autodireção 

na aprendizagem podia ser indicativa de um aumento do nível das exigências colocadas 

aos estudantes no 2º ano, de acordo com o plano de estudos do curso, este aumento 

das exigências traria algumas dificuldades adicionais aos estudantes do 2º ano, que 

sendo superadas, promoveriam o desenvolvimento desejado da autonomia. Por se 

tratar de um curso com a duração normal de três anos, seria expectável que isto 

acontecesse no 2º ano do curso, por se tratar de um ano intermédio. 

Consequentemente, seria provável que este esforço acrescido requeresse a dedicação 

de mais tempo à aprendizagem, que se traduziria em cargas de trabalho maiores. 

Contudo, verifica-se que no 2º ano, a carga de trabalho total é 68% da prevista, a 

presencial é 86% e a autónoma é 56%. Isto mostra que, apesar do aumento do nível de 

exigência, os estudantes não mobilizam mais tempo do que o que está preconizado no 

plano de estudos, demonstrando alguma incapacidade de resposta, no ajustamento da 

sua carga de trabalho e na sua autorregulação. 

Relativamente à correlação entre a classificação intermédia de curso e a 

carga de trabalho, os resultados desta investigação não permitem identificar nenhum 

tipo de tendência estatisticamente significativa, nem um efeito preditor direto ou indireto 

da carga de trabalho no desempenho académico. Estes resultados são semelhantes 

aos reportados por Guillaume e Khachikian (2011) e Pogacnik et al. (2004), não tendo 

sido possível confirmar a existência da correlação indicada por Kember et al (1996), 

Garmendia et al. (2008), Marshall (2018) e Svanum e Bigatti (2006). Esta ausência de 

correlação faz-se notar na carga de trabalho e nas suas componentes presencial e 

autónoma. Quanto à carga de trabalho autónomo, a inexistência de correlação está de 

acordo com os resultados encontrados por Nonis e Hudson (2010) e Plant et al. (2005), 

não se confirmando o indicado por Schuman et al. (1985), quanto à ocorrência de 

correlação. Também na carga de trabalho presencial, não se confirmou o seu efeito 

preditor na classificação intermédia de curso que tinha sido reportado por Schuman et 

al. (1985) e Pogacnik et al. (2004). 

Apesar disso, e tal como no estudo realizado por Guillaume e Khachikian 

(2011), a perceção veiculada pela maioria dos entrevistados é a de que uma maior carga 

de trabalho melhora o desempenho académico, manifestando a consciência que o uso 

(e abuso) que fazem da possibilidade que lhes é facultada de faltarem a uma parte 

significativa das suas aulas, pode prejudicar a sua aprendizagem e desempenho 

académico. Inclusivamente, percebe-se a existência de algum conflito interno, no 

reconhecimento simultâneo de que esta possibilidade de tomada de decisão quanto à 

comparência às aulas é importante para o desenvolvimento da sua autonomia, mas que 
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a escolha, nem sempre acertada, de faltar demasiado, é prejudicial para o desempenho 

académico. Mesmo admitindo que existe um impacto negativo no desempenho 

académico, é possível subentender que o balanço feito pelos estudantes (ver 

subcapítulo III.2.4.3) pende para a manutenção deste padrão de comportamento, no 

qual decidir e «arcar com as consequências», mesmo negativas, parece ser mais 

importante do que fazer o que é «esperado» por ser «o mais acertado». 

Quanto ao estudo, e apesar da carga de trabalho autónomo inferior à prevista 

reportada, não se nota que os entrevistados considerem haver alguma inadequação ou 

insuficiência em termos do tempo que lhe dedicam, contrariamente à consciência 

manifestada de que deveriam comparecer mais às aulas (ver subcapítulo III.2.4.3). 

Inclusivamente, reconhecem que em determinadas circunstâncias, a dedicação de mais 

tempo à aprendizagem não melhora o desempenho, referindo, nomeadamente a 

importância do modo como o tempo de estudo é distribuído, o pouco impacto que mais 

tempo tem no estudo de temas de difícil compreensão, e o objetivo de obter apenas 

aprovação, sem interesse em dedicar tempo adicional ao estudo. O facto do tempo de 

estudo poder estar relacionado as classificações apenas em determinadas 

circunstâncias também tinha sido referido por Plant et al. (2005), a propósito da 

influência do ambiente de estudo, e por Nonis e Hudson (2010), relativamente aos 

hábitos de estudo. 

Foi possível perceber pelas entrevistas de alguns estudantes que há um certo 

grau de dificuldade que consideram inultrapassável, e que essa perceção de 

incapacidade os leva a não dedicar mais tempo ao estudo. Isto pode ser motivado pela 

falta de estudo regular durante o tempo de contacto, mas também pela ausência a parte 

das aulas que faz com que não beneficiem da orientação do professor na construção 

das suas aprendizagens. Este sentimento de não ter aptidões para realizar as tarefas, 

ou para mobilizar as competências necessárias, face a estas dificuldades, é compatível 

com a ocorrência de sobrecarga qualitativa. A perceção de padrões de desempenho 

demasiado exigentes, em certa medida «inalcançáveis», não obstante haver 

disponibilidade de tempo, pode provocar sentimentos de frustração (Matteson & 

Ivancevich, 1987), que conduzem o estudante a um estado de sobrecarga qualitativa. 

Isso poderia levar estes estudantes a percecionar a sua carga de trabalho como superior 

ao que ela efetivamente é, justificando assim o tempo reduzido dedicado ao estudo. 

Contudo, e apesar de terem referido os temas difíceis, que não era possível 

aprender, mesmo estudando mais, quando questionados sobre a dificuldade e exigência 

do curso (ver subcapítulo III.2.5.2), os entrevistados consideraram-na adequada. 

Disseram que não era nada que não pudesse ser superado com algum esforço e 
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trabalho, e até referiram que havia algumas unidades curriculares demasiado fáceis, e 

que a obtenção de aprovação («passar com 10») era facilmente alcançável. Ou seja, as 

perceções destes estudantes apontam para dois patamares de dificuldade distintos. No 

patamar inferior, é possível obter aprovação com um esforço que consideram adequado, 

mas do qual resultam cargas de trabalho semestrais inferiores às previstas, sendo 

percetível alguma subcarga qualitativa, que provoca, ela própria, algum 

desinvestimento. No patamar superior, a dificuldade é percecionada como excessiva e 

inultrapassável, independentemente do tempo dedicado, o que também conduz a 

cargas de trabalho semestrais inferiores às previstas, mas por motivo de sobrecarga 

qualitativa. 

Nas entrevistas percebe-se que há alturas do semestre nas quais alguns 

estudantes consideram ter demasiado tempo livre, e outras nas quais parece que o 

tempo não é suficiente, evidenciando que a sua perceção da carga de trabalho parece 

oscilar entre a subcarga e a sobrecarga, em função das unidades curriculares, e do 

calendário das avaliações, denotando alguma dificuldade no seu ajustamento e 

regulação. A contribuir para estas perceções também pode estar o facto dos 

entrevistados não beneficiarem da totalidade das horas de contacto e da orientação que 

lhes pode ser dada pelo professor durante esse tempo, e das atividades curriculares 

parecerem estar demasiado centradas na «aula», não havendo atividades de trabalho 

autónomo que garantam a ocupação regular dos estudantes e o seu comprometimento 

contínuo com a aprendizagem. 

No que respeita ao desenvolvimento da autonomia na aprendizagem, há 

indícios de que a estrutura curricular da LEM do ISEP-P.Porto, ainda que conservadora, 

está suficientemente alinhada com o preconizado pelo Processo de Bolonha, o mesmo 

acontecendo com as práticas pedagógicas dos professores em sala de aula. Contudo, 

a esfera de ação da IES, do curso e dos professores parece terminar onde terminam as 

horas de contacto, deixando as horas de trabalho autónomo completamente à 

responsabilidade dos estudantes, sem que lhes seja proporcionada a orientação de que 

necessitam. O que esta investigação mostra é que nem todos os estudantes têm níveis 

de autorregulação compatíveis com esta responsabilização, e que a ausência de algum 

acompanhamento tem efeitos negativos na carga de trabalho, na aprendizagem e no 

desempenho académico. Mais especificamente, no que respeita ao tempo de estudo, a 

aparente contradição entre os dados de orientação quantitativa e de orientação 

qualitativa deste estudo, nomeadamente as baixas cargas de trabalho autónomo 

reportadas nas respostas ao questionário e a ausência de perceção da sua insuficiência 

veiculada nas entrevistas, evidencia a necessidade de mais orientação e suporte 
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mediante a proposta de atividades curriculares apropriadas, e destaca a adequação da 

metodologia de orientação mista adotada para o esclarecimento e aprofundamento do 

conhecimento sobre esta temática. 

Quando, em 2003, no âmbito do Processo de Bolonha os ministros encorajaram 

os Estados membros a utilizar a carga de trabalho como um dos elementos usados para 

descrever os cursos e as qualificações do ensino superior (European Ministerial 

Conference, 2003), as suas componentes (carga de trabalho presencial e carga de 

trabalho autónomo) foram igualmente valorizadas. A redução das horas de contacto 

levaria os estudantes a dedicar mais tempo ao trabalho autónomo, responsabilizando-

os e melhorando as suas competências para a aprendizagem ao longo da vida. A 

aprendizagem aconteceria nas horas de contacto e no tempo de estudo, e esperava-se 

que que a mudança de paradigma educativo que daria suporte às atividades 

curriculares, ocorresse dentro dos prazos estabelecidos. 

Contudo, não foi isso que aconteceu, e volvidas duas décadas, a prioridade 

para 2018-20 continua a ser a implementação do Processo de Bolonha e a mudança 

para um paradigma educativo centrado no estudante (European Students’ Union, 2018), 

estando a ser definidos objetivos para a próxima década (European Ministerial 

Conference, 2018). Perante esta não concretização plena do Processo de Bolonha, 

“enquanto indutor dos processos ensino/aprendizagem” (Veiga & Amaral, 2010, p. 32), 

que também se percebe nesta investigação, é preciso prestar particular atenção à carga 

de trabalho dos estudantes, sob pena da aprendizagem estar demasiado centrada no 

cada vez mais reduzido tempo de contacto, por falta do suporte adequado às atividades 

de trabalho autónomo dos estudantes, que decorre de uma insuficiente mudança de 

paradigma educativo.  
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Em suma, neste subcapítulo… 

 

 

 

  

➢ Procedeu-se à discussão conjunta, ainda que faseada, dos resultados desta 

investigação relativos à autonomia na aprendizagem, à carga de trabalho e ao 

desempenho académico, no contexto dos estudantes do 1º ciclo de engenharia. 

➢ Procurou-se ilustrar a complexidade dos constructos da autonomia na 

aprendizagem e da carga de trabalho, e das inter-relações que entre estes se 

estabelecem e o modo como influenciam o desempenho académico dos 

estudantes. 

➢ Destacou-se a adequação da opção metodológica mista no âmbito da discussão 

dos resultados, particularmente no que respeita à confirmação e expansão dos 

resultados. 

➢ Discutiu-se o modo como os resultados desta investigação se articulam com o 

grau de implementação do Processo de Bolonha, que está patente nos 

comunicados e relatórios mais recentes. 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

Nesta parte final do trabalho… 

 

Tendo por orientação o que se espera desta parte do trabalho, retoma-se a 

problemática e as questões de investigação, revisita-se o enquadramento do estudo, as 

suas opções metodológicas e procedimentos de recolha e análise de dados. A partir da 

revisita à discussão dos resultados e aos objetivos da investigação, sistematiza-se o 

conhecimento produzido, estruturando-o em: caracterização da autonomia dos 

estudantes e seu contributo para o desempenho académico; condições promotoras da 

autonomia na aprendizagem; caracterização da carga de trabalho dos estudantes e seu 

contributo para o desempenho académico; e relação entre a autonomia na 

aprendizagem e a carga de trabalho dos estudantes. Termina-se com a identificação 

das limitações do estudo, do ponto de vista metodológico e dos resultados obtidos, e 

com algumas recomendações e percursos investigativos futuros. 

Revisita ao estudo na sua problemática, questões de investigação e 

enquadramento 

A problemática do estudo organizou-se em torno da ideia de que formar os 

estudantes do ensino superior para serem cidadãos ativos e comprometidos é o desafio 

que as IES enfrentam, de acordo com o que foi preconizado pelo Processo de Bolonha 

na viragem do século XX. A estes estudantes, que são na sua maioria jovens na idade 

adulta emergente quando ingressam no 1º ciclo, é pedido que se responsabilizem pela 

sua aprendizagem, de modo a adquirirem, não só as competências técnico-científicas 

que caracterizam uma profissão futura, mas também um conjunto de aptidões e atitudes 

que permitirão exercer essa profissão com sucesso, continuando a atualizar-se e a 

aprender ao longo da vida. A autonomia do aprendente, enquanto competência 

essencial para a aprendizagem ao longo da vida, foi considerada fundamental para a 

consolidação do EEES e para a concretização dos objetivos que estiveram na origem 

do Processo de Bolonha. 

Associado a esta ideia, é reconhecido e incentivado que parte da aprendizagem 

decorra fora das fronteiras físicas da IES, num «espaço» temporal cada vez mais 

heterogéneo e distinto do ensino. Neste entendimento, o processo ensino-

aprendizagem «ganha» novos espaços e tempos, que o amplificam e que se podem 

➢ Revisita-se o estudo nas partes que o constituem. 

➢ Apresenta-se o conhecimento produzido. 

➢ Identificam-se as limitações do estudo e sugerem-se investigações futuras. 
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tornar de difícil gestão para os estudantes. Perante esta situação, a carga de trabalho 

constitui uma orientação, pois trata-se um indicador do tempo que devem dedicar à 

aprendizagem, e do modo como este se deve distribuir nas suas componentes 

presencial e autónoma. Face aos desafios que lhes são colocados, os estudantes 

devem encontrar, no ambiente académico e no currículo, uma estrutura que os auxilie 

e oriente na agregação das suas aprendizagens, conferindo-lhes sentido. 

Tendo por base esta problemática, a investigação organizou-se para responder 

às seguintes questões: 

 

Com o foco nas questões enunciadas, revisita-se o enquadramento do 

estudo, que resultou da pesquisa da literatura sobre: (1) Constructos da autonomia na 

aprendizagem e da carga de trabalho dos estudantes, no contexto do ensino superior e 

do Processo de Bolonha, de modo a dar conta da sua complexidade e diversidade; (2) 

Medição dos constructos da autonomia na aprendizagem e da carga de trabalho dos 

estudantes, considerando-se que os instrumentos de medida são esclarecedores da 

multidimensionalidade dos constructos que procuram medir; (3) Efeito da autonomia na 

aprendizagem e da carga de trabalho no desempenho académico, e influência da 

progressão no ciclo de estudos na autonomia do aprendente. 

Tomando o enquadramento proporcionado pelo Processo de Bolonha, 

concluiu-se haver uma relação que emerge da literatura entre a aprendizagem ao longo 

da vida e a autonomia na aprendizagem, estabelecida pela ênfase dada à 

competência de «aprender a aprender» no «Quadro de Referência Europeu das 

Competências Essenciais para a Aprendizagem ao Longo da Vida», e pela sua 

definição, que remete para vários fatores associados à autodireção na aprendizagem. 

Constatou-se que a carga de trabalho foi operacionalizada pelo sistema de créditos 

ECTS, definidos como uma expressão do volume de aprendizagem e da respetiva carga 

de trabalho, sendo esta uma estimativa do tempo individual que normalmente é preciso 

para completar todas as atividades de aprendizagem, e alcançar os resultados 

esperados. 

Argumentou-se que o Processo de Bolonha apontava para uma mudança do 

paradigma educativo do ensino superior, e que a autonomia do aprendente e a 

valorização apropriada da carga de trabalho eram aspetos fundamentais deste 

➢ Que relações existem entre autonomia na aprendizagem, carga de trabalho dos 

estudantes e desempenho académico? 

➢ A que condições e procedimentos é preciso atentar para promover o 

desenvolvimento da autonomia na aprendizagem dos estudantes? 



PROCESSO DE BOLONHA, AUTONOMIA NA APRENDIZAGEM E CARGA DE TRABALHO 

UM ESTUDO COM ESTUDANTES DE ENGENHARIA 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  277 
 

paradigma que se queria centrado no estudante e na aprendizagem. Descreveu-se 

cronologicamente o modo como as diretrizes europeias do Processo de Bolonha foram 

transpostas para a legislação portuguesa, mencionando-se o seu arranque tardio em 

2005, e constatando-se que decorrida mais de uma década, a necessidade de 

clarificação, alteração e constante atualização legislativa, ilustrava a complexidade 

deste processo e das mudanças por ele preconizadas para o ensino superior português. 

Construído um quadro de análise do Processo de Bolonha, avançou-se para a 

temática da autonomia na aprendizagem, dando-se conta da concordância de vários 

autores quanto à existência de falta de clareza, parcialmente provocada por inúmeros 

cenários de educação, difíceis de abranger por um único constructo. Por este motivo, 

admitiu-se a coexistência de várias versões da autonomia na aprendizagem, 

restringindo-se o seu campo ao ensino superior, por ser o contexto de aplicação da 

investigação a que se refere este trabalho. Considerou-se que a base para a autonomia 

do aprendente está na aceitação da responsabilidade pela própria aprendizagem, e que 

leva o estudante a aprender de modo autodirigido. Esta autodireção na aprendizagem 

evidencia os dois componentes principais da autonomia, a capacidade e a vontade, na 

medida em que não é suficiente que os estudantes sejam capazes de fazer escolhas 

independentes, sendo preciso que tenham vontade de o fazer. Na possibilidade da 

combinação variável de capacidade e vontade, adotou-se a ideia de um continuum de 

autonomia na aprendizagem composto por quatro níveis: dependência (regulação 

externa); dependência relativa (regulação introjetada); autonomia relativa (regulação 

identificada); e autonomia (regulação integrada). 

Não obstante a importância da capacidade e vontade, argumentou-se que no 

ensino superior, também é necessário um ambiente que não impeça a aprendizagem 

autodirigida, e até que a valorize e incentive. Alegou-se que alguns estudantes 

necessitam de ser ativamente incentivados, reconhecendo-se que a frequência de um 

1º ciclo de estudos corresponde, para a maioria, à idade adulta emergente, de entrada 

no mundo adulto, e que isso traz dificuldades acrescidas que devem ser consideradas. 

Reforçou-se o papel das IES na disponibilização de uma envolvente académica equilibrada, 

que indique claramente a importância da autonomia na aprendizagem, e a promova de 

modo ativo e deliberado. 

Para clarificar e aprofundar o constructo da carga de trabalho, considerou-se que 

este não se esgota no sentido que lhe foi atribuído no âmbito do Processo de Bolonha. 

Atendeu-se à sua multidimensionalidade, retomando-se a vertente objetiva tal como foi 

definida no sistema de créditos ECTS, mas reconhecendo-se a importância de uma 

outra vertente de cariz subjetivo. Definiu-se carga de trabalho objetiva como o número 
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de horas efetivamente dedicadas a uma tarefa, e carga de trabalho subjetiva como a 

perceção, em termos de esforço e frustração, das exigências objetivas solicitadas aos 

indivíduos. Na vertente objetiva enfatizou-se a preocupação com o tempo na tarefa e 

com a ideia de que aprender exige tempo, e na vertente subjetiva destacou-se a 

importância da perceção da carga de trabalho na sua relação com o conceito de 

abordagem à aprendizagem, que valoriza o modo como o estudante experiencia o 

currículo, os métodos de ensino e os procedimentos de avaliação. 

Argumentou-se que, apesar da importância do tempo efetivo para a 

aprendizagem, o esforço elevado e a frustração a ele associados, podem induzir uma 

sobrecarga com potencial para distorcer a perceção deste tempo, criando uma 

disparidade entre tempo real e tempo percecionado. Por outro lado, uma carga de 

trabalho insuficiente pode provocar subcarga, que leva à desmotivação e ao 

desinvestimento na aprendizagem, fazendo com que haja um decréscimo de 

desempenho. Uma vez que esta sub/sobrecarga pode ser quantitativa ou qualitativa, 

enfatizou-se que a adequação da carga de trabalho deve ser vista em termos do tempo 

disponível, da capacidade do indivíduo para desempenhar as tarefas solicitadas, e do 

modo como este experiencia a carga de trabalho. Considerou-se ainda que, da 

conjugação das solicitações externas, da resposta individual e da gestão do tempo, 

resulta um processo instacionário, de ajuste dinâmico em torno de uma carga de 

trabalho média, que a ela não se restringe, concluindo-se da importância de monitorizar 

a quantidade de tempo, a sua distribuição, e a natureza das tarefas realizadas. 

Ainda com o intuito de esclarecer os constructos da autonomia na 

aprendizagem e da carga de trabalho do estudante, partilhou-se da ideia de que os 

instrumentos de medição são a materialização das teorias, e que, por este motivo, 

evidenciam a natureza multifacetada dos respetivos constructos. Por conseguinte, 

incluiu-se na pesquisa da literatura uma seleção de escalas de medição da 

autonomia/autodireção na aprendizagem e de procedimentos de medição da carga de 

trabalho, atentando às recomendações e limitações sugeridas. Relativamente à 

autonomia/autodireção na aprendizagem, constatou-se a existência de muitas 

semelhanças, explícitas e implícitas, entre os constructos operacionalizados pelas 

diferentes escalas de medição, e o reconhecimento, pelos seus autores, da 

dependência entre a autonomia/autodireção e o contexto (educativo e cultural), havendo 

unanimidade quanto à necessidade de as adequar ao contexto da sua aplicação. No 

que respeita à carga de trabalho objetiva, verificou-se algum consenso sobre a utilização 

de registos do tempo dedicado ao estudo e restantes atividades letivas e de avaliação, 

mas diferenças quanto ao momento e frequência do registo, e ao detalhe da informação 

recolhida. 
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Nos estudos sobre estas temáticas foram procuradas evidências da influência 

da progressão no ciclo de estudos no desenvolvimento da autonomia na aprendizagem, 

e desta no desempenho académico, e da existência de relação entre a carga de trabalho 

e o desempenho académico dos estudantes do ensino superior. Concluiu-se que os 

resultados dos estudos sobre a influência da progressão no ciclo de estudos na 

autonomia/autodireção na aprendizagem não são concordantes, com apenas alguns 

a reportarem diferenças estatisticamente significativas limitadas a alguns anos 

curriculares, não sendo identificado um padrão de desenvolvimento contínuo da 

autonomia/autodireção. Emergiu destes estudos a possibilidade de utilizar os 

instrumentos de medição como ferramentas de diagnóstico, para detetar nas dimensões 

que estes constructos agregam, áreas específicas de atuação para melhorar o 

desempenho dos estudantes. Relativamente à relação entre a autonomia/autodireção 

na aprendizagem e o desempenho académico, concluiu-se que a maioria dos estudos 

dão conta de correlações positivas e/ou efeitos preditores, reportando que são os 

estudantes que aprendem de modo mais autodirigido que têm melhor desempenho 

académico. Na avaliação desta relação foi ponderada a influência da progressão no 

ciclo de estudos, nomeadamente pela utilização do ano curricular como variável 

independente. 

Do ponto de vista metodológico, a análise destes estudos destacou a variedade 

e adequação dos instrumentos usados para a medição da autonomia/autodireção na 

aprendizagem. Os procedimentos utilizados na generalidade dos estudos revelaram 

algumas fragilidades, nomeadamente no que respeita à informação estatística reportada 

e às questões éticas da recolha de informação junto dos participantes. Apesar do design 

transversal ser o mais frequente pela simplicidade em termos de tempo e recursos, 

constatou-se que o design longitudinal é mais apropriado para investigar a influência da 

progressão no ciclo de estudos na autonomia/autodireção na aprendizagem. 

Para além dos aspetos já apontados, estes estudos evidenciaram ainda que a 

autonomia dos aprendentes, enquanto requisito para a aprendizagem efetiva, não se 

restringe ao EEES, nem ao enquadramento do Processo de Bolonha, sendo uma 

preocupação geograficamente abrangente. Mesmo que as questões culturais se façam 

sentir diferentemente na definição dos constructos, e naquilo que é expectável, em 

termos do seu grau de desenvolvimento no jovem adulto, constatou-se unanimidade na 

importância do papel do ensino superior. As IES constituem espaços privilegiados no 

desenvolvimento da autonomia, quer pelas atividades de ensino e aprendizagem 

veiculadas pelos currículos da sua oferta formativa, quer pelo contexto académico e 

social proporcionado. 
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A análise dos estudos sobre a relação entre a carga de trabalho e o 

desempenho académico, que incluíram estudantes de diferentes áreas científicas e 

nacionalidades, evidencia a natureza diversa da mesma, sendo reportadas relações 

negativas, positivas e nulas entre o tempo de estudo (carga de trabalho autónomo) e a 

classificação intermédia de curso, o mesmo acontecendo com a carga de trabalho total. 

Foram apontados como motivos para esta disparidade, eventuais questões 

metodológicas, relacionadas com a dificuldade na medição da carga de trabalho, e a 

complexidade da influência do tempo de estudo no desempenho académico, que seria 

indireta e resultaria da combinação da dedicação do tempo necessário com outras 

características e atitudes. 

Em suma, no enquadramento do estudo que aqui se revisitou e que decorre 

da pesquisa da literatura, identificaram-se os constructos da autonomia/autodireção na 

aprendizagem e da carga de trabalho como pertinentes para a construção do referencial 

teórico desta investigação. Concluiu-se que a especificação do contexto era importante 

para a sua clarificação, abordando aspetos diretamente relacionados com o ensino 

superior e com o enquadramento que lhes é proporcionado pelo Processo de Bolonha. 

Reconheceu-se que a análise de instrumentos e procedimentos usados para a sua 

medição era esclarecedora dos constructos por eles veiculados, e das limitações e 

vantagens das diferentes técnicas. Procuraram-se, nos estudos relacionados com estes 

constructos, evidências do efeito da autonomia na aprendizagem e da carga de trabalho 

no desempenho académico, e da influência da progressão no ciclo de estudos na 

autonomia na aprendizagem, bem como os principais argumentos usados pelos seus 

autores para explicar os resultados reportados. Concluiu-se que existe concordância 

relativamente à influência positiva da autonomia/autodireção na aprendizagem no 

desempenho académico, mas discordância quanto à influência da progressão no ciclo 

de estudos na autonomia na aprendizagem e ao efeito da carga de trabalho no 

desempenho académico. 

Revisita às opções e procedimentos metodológicos do estudo 

Tendo presente o referencial teórico descrito anteriormente, e os objetivos 

gerais desta investigação, procedeu-se à organização do estudo empírico, escolhendo 

uma opção metodológica adequada, selecionando-se a população e amostra do 

estudo, definindo-se os procedimentos e instrumentos de recolha de dados e os 

respetivos procedimentos de análise. Estes procedimentos incluíram medidas de 

estatística descritiva, correlações, regressões lineares univariadas e análises de 

variância, bem como a verificação dos respetivos pressupostos. Os dados qualitativos, 
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obtidos por meio de entrevistas, foram tratados por análise de conteúdo. São estas 

opções e procedimentos que aqui se revisitam. 

Para a organização do estudo empírico, começou-se por analisar as principais 

características das orientações metodológicas quantitativas e qualitativas. Considerou-

se que a metodologia mista, que combina elementos de ambas, acrescentando-lhes 

uma visão conjunta, era a mais apropriada, uma vez que se procuravam relações 

generalizáveis, mas também conceções e sentidos da perspetiva dos indivíduos, 

aprofundando o conhecimento sobre as temáticas da investigação. Feita a escolha da 

metodologia mista, optou-se por um plano de investigação explicativo sequencial, que 

abarcou a variante «explicações de seguimento» e a variante «seleção de participantes». 

Na variante «explicações de seguimento», a prioridade foi dada à fase inicial, quantitativa, 

tendo-se usado a fase qualitativa subsequente para ajudar a explicar os resultados 

quantitativos. Na variante «seleção de participantes» recorreu-se à primeira fase 

quantitativa para selecionar e escolher propositadamente os participantes para as 

entrevistas, ou seja, para a segunda fase qualitativa. 

Para a fase quantitativa, a amostra do estudo consistiu em 425 estudantes da 

LEM (1º ciclo) de 2013/14, incluindo participantes de todos os anos curriculares (1º ano, 

2º ano e 3º ano) e horários de frequência das aulas (diurno e pós-laboral), em 

proporções semelhantes às da população, que também foram respeitadas quanto à 

nacionalidade, género e idade. Considerando os objetivos desta investigação, usou-se 

como principal critério de seleção para os participantes a incluir na fase qualitativa o 

grau de autodireção na aprendizagem, adotando-se a amostragem intencional de 

variação máxima. Adicionalmente, garantiu-se a diversidade do desempenho 

académico, a inclusão dos três anos curriculares, do horário de frequência das aulas, e 

do género. Foram selecionados doze participantes, tendo sido possível contactar dez, 

que aceitaram ser entrevistados. A única desvantagem deste plano investigativo 

sequencial foi a impossibilidade da recolha simultânea dos dados de ambas as fases, 

devido à dependência que a segunda fase tinha dos resultados da primeira. 

Os instrumentos usados na recolha de dados foram documentos oficiais e 

institucionais, inquéritos por questionário (questionário sociodemográfico e 

escolar - QSE, questionário da carga de trabalho - QCT e escala de experiências de 

aprendizagem - PRO-SDLS), e entrevistas semiestruturadas. A recolha de dados foi 

feita em três fases, entre 2011 e 2015: a fase preliminar, a primeira fase quantitativa e 

a segunda fase qualitativa, em observância das vertentes do plano investigativo. 



PROCESSO DE BOLONHA, AUTONOMIA NA APRENDIZAGEM E CARGA DE TRABALHO 

UM ESTUDO COM ESTUDANTES DE ENGENHARIA 

282 CONSIDERAÇÕES FINAIS 
 

Na fase preliminar, analisaram-se documentos oficiais e institucionais que 

forneceram informação para a seleção da população, e recolheram-se os dados para a 

validação dos questionários. Destaca-se o instrumento PRO-SDLS que, no âmbito desta 

investigação, foi adaptado e validado para estudantes do ensino superior português. 

Para a validação, recorreu-se à análise de consistência interna e à análise fatorial 

exploratória e confirmatória, com uma amostra piloto e com a amostra do estudo. Para 

ambas, obteve-se uma estrutura fatorial similar à do questionário PRO-SDLS original, 

com correlações semelhantes entre os fatores. 

Na primeira fase, recolheram-se os dados quantitativos com os questionários, 

incluindo o instrumento PRO-SDLS previamente validado. De acordo com o plano 

investigativo, estes dados foram analisados e estabeleceram-se critérios que permitiram 

selecionar os participantes para a recolha de dados da fase seguinte. Na segunda fase, 

as entrevistas semiestruturadas foram o meio usado para recolha dos dados qualitativos 

junto dos participantes previamente selecionados. 

Todas as fases desta investigação foram conduzidas de acordo com os 

princípios éticos recomendados na «Carta Europeia do Investigador» e na «Carta 

Ética». Acautelou-se a adesão voluntária e informada dos participantes, e a sua não 

exposição a riscos superiores a eventuais ganhos. Assegurou-se o respeito pelos 

direitos à privacidade e à não participação, ao anonimato e à confidencialidade em todas 

as fases da investigação. 

Para a análise univariada dos dados recolhidos com a medição da 

autodireção na aprendizagem e suas dimensões, da carga de trabalho dos estudantes 

e suas componentes de trabalho autónomo e presencial, e do desempenho académico 

dos estudantes, recorreu-se a medidas de tendência central, de dispersão e de forma. 

Para o estudo da intensidade e direção da associação de tipo linear entre a 

autodireção na aprendizagem, carga de trabalho total do estudante e desempenho 

académico calculou-se o coeficiente de correlação de Pearson (𝑟), tendo-se adotado o 

valor de 0,25 como o limiar inferior da intensidade moderada. Calculou-se também o 

coeficiente de determinação (𝑟2), indicativo da variância partilhada por duas variáveis. 

Para avaliar o efeito preditivo da autodireção na aprendizagem e da carga de 

trabalho na classificação intermédia de curso, recorreu-se ao modelo de regressão 

linear univariado. Neste modelo usou-se a classificação intermédia de curso como 

variável dependente e a autodireção na aprendizagem e a carga de trabalho como 

variáveis independentes. A possibilidade do ano curricular e do horário de frequência 

das aulas também poderem ser variáveis independentes do modelo, foi ponderada, 
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testando-se a hipótese do efeito na variável dependente ser direto. Por se tratar de um 

modelo de regressão linear múltipla, com mais do que uma variável independente, 

avaliou-se a possibilidade de haver efeitos de mediação e/ou de moderação. 

Considerou-se que o modelo de moderação mediada era o mais adequado, e formulou-

se a hipótese da autodireção na aprendizagem ser um preditor da classificação 

intermédia de curso, estando esta relação mediada pela carga de trabalho total e 

moderada pelo ano curricular e pelo horário de frequência das aulas. 

O efeito das variáveis ano curricular e horário de frequência das aulas, nas 

variáveis autodireção na aprendizagem e carga de trabalho do estudante (total, 

presencial e autónomo), foi estudado recorrendo à análise de variância (ANOVA two-

way). No caso da variável ano curricular, fez-se também testes post-hoc (teste de Tukey) 

para identificar quais os grupos com médias significativamente diferentes. O tamanho 

do efeito foi avaliado com a medida eta quadrado parcial (ηpi
2 ), tendo-se feito a sua 

interpretação de efeito pequeno, médio e grande com base nos valores limite de 0,0099, 

0,0588 e 0,1379, respetivamente. 

Na análise de conteúdo, optou-se pela transcrição não verbatim, por enfatizar 

o conteúdo face à forma, e tornar a informação mais facilmente compreensível. 

Prosseguiu-se com a fase de pré-análise, na qual foi constituído o corpus de análise. A 

fase de exploração do material consistiu essencialmente na sua codificação, tendo-se 

optado pelo tema como unidade de registo. Foram definidas previamente algumas 

categorias, mas foi prevista a possibilidade de emergirem categorias adicionais. As 

categorias previamente criadas foram agrupadas em três dimensões: (1) Dimensão 

autonomia na aprendizagem: características que a definem, o papel do contexto formal 

de ensino superior e relações entre a autonomia na aprendizagem e a carga de trabalho 

e o desempenho académico; (2) Dimensão carga de trabalho: componente presencial 

da carga de trabalho, carga de trabalho autónomo e relação entre a carga de trabalho e 

o desempenho académico; (3) Dimensão frequência do curso: expectativas 

relativamente ao curso, grau de dificuldade e exigência do curso, e experiências 

positivas associadas à frequência do curso. 

A fiabilidade da análise de conteúdo foi avaliada através da reprodutibilidade, 

recorrendo ao alfa () de Krippendorff como medida de concordância entre 

codificadores. Quanto ao critério de aceitação, foi usado α ≥ 0,80, tendo como limite 

mínimo aceitável α ≥ 0,667. O alfa () de Krippendorff foi obtido comparando o 

desacordo observado com o desacordo esperado. Esta avaliação foi realizada em dois 

momentos distintos, o da avaliação piloto e o da avaliação final. Na avaliação piloto 

recorreu-se a uma subamostra aleatória da amostra total a codificar, ajustaram-se as 
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categorias e esclareceu-se o que cada uma delas abrangia. Na avaliação final foram 

categorizadas 56 unidades de registo, respeitando-se as indicações quanto ao tamanho 

recomendado da respetiva subamostra (também aleatória e diferente da usada na 

avaliação piloto). A categorização utilizada foi aceite com α = 0,8171  evidenciando 

concordância forte intercotadores. 

Em suma, na organização do estudo empírico que respeita às opções e 

procedimentos metodológicos que aqui se revisitou, justificou-se a escolha da 

metodologia mista e do plano de investigação explicativo sequencial e selecionaram-se 

os participantes para a fase quantitativa e qualitativa do estudo e os instrumentos e 

procedimentos de recolha de dados, de acordo com as vertentes do plano adotado. 

Procedeu-se à adaptação e validação do instrumento PRO-SDLS. Concluiu-se da sua 

adequação para medir a autodireção na aprendizagem dos estudantes de engenharia 

do 1º ciclo, com algumas reservas na abrangência das suas conclusões, devido ao 

número ainda limitado de estudos no qual foi utilizado. A estrutura fatorial obtida nesta 

investigação foi semelhante à obtida noutros estudos, o mesmo acontecendo com os 

valores medidos, quer nos totais relativos, quer nos pesos das componentes. Quanto 

aos procedimentos de análise de dados, identificaram-se quais as análises de dados 

apropriadas para dar resposta às questões de investigação e descreveram-se 

detalhadamente todos os procedimentos de cada análise e dos pressupostos que era 

necessário verificar. No caso da análise de conteúdo procedeu-se também à avaliação 

da fiabilidade, o que permitiu validar a codificação utilizada. 

Revisita à discussão dos resultados para a sistematização do 

conhecimento produzido 

Para a sistematização do conhecimento produzido no estudo, retoma-se a 

discussão dos resultados sobre autonomia na aprendizagem, carga de trabalho dos 

estudantes e desempenho académico, e os objetivos gerais que orientaram esta 

investigação: 

 

➢ Produzir conhecimento sobre a influência recíproca da autonomia na 

aprendizagem e da carga de trabalho do estudante e do seu contributo para o 

desempenho académico; 

➢ Perspetivar condições promotoras da autonomia na aprendizagem dos 

estudantes a partir de sentidos e finalidades que estes lhe atribuem. 
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Tendo estes objetivos por base, a apresentação do conhecimento produzido 

está estruturada do seguinte modo: (1) Caracterização da autonomia da aprendizagem 

dos estudantes; (2) Contributo da autonomia na aprendizagem para o desempenho 

académico; (3) Condições promotoras da autonomia na aprendizagem; 

(4) Caracterização da carga de trabalho dos estudantes; (5) Contributo da carga de 

trabalho dos estudantes para o desempenho académico; (6) Relação entre autonomia 

na aprendizagem e carga de trabalho dos estudantes. 

Caracterização da autonomia da aprendizagem dos estudantes 

Relativamente à caracterização da autonomia da aprendizagem dos 

estudantes conclui-se que a maioria dos estudantes percecionam níveis moderados de 

autodireção (63% a 75% no instrumento PRO-SDLS), situados entre o nível da 

«dependência relativa» e o nível da «autonomia relativa». Na «dependência relativa» já 

existe internalização da regulação («regulação introjetada»), mas o exercício da 

autonomia é feito com esforço, exigindo vontade e perseverança. Na «autonomia 

relativa» há o reconhecimento da importância da autonomia para uma aprendizagem 

mais efetiva, para o desempenho da profissão e para a vida futura, e o exercício da 

vontade está implícito, sendo uma decisão inconsciente («regulação identificada»). 

Não obstante estes níveis moderados de autodireção na aprendizagem, nem 

todas as dimensões da autonomia estão igualmente presentes. As dimensões 

motivação, autoeficácia e controlo são predominantes, sendo a dimensão iniciativa a 

que menos contribui para a autodireção na aprendizagem. 

Quando se referem à autonomia, a generalidade dos estudantes entrevistados 

evidencia uma perceção que é instrumental e utilitária, e na qual é privilegiada a 

dimensão do controlo. Por conseguinte, quando afirmam considerar-se autónomos, isso 

traduz o seu entendimento da autonomia, que é unidimensional e distinto da 

multidimensionalidade do constructo usado nesta investigação e operacionalizado no 

instrumento PRO-SDLS. Apesar disso, estes estudantes denotam um entendimento 

implícito das condições necessárias para uma aprendizagem autodirigida mais efetiva, 

nomeadamente, o reconhecimento de aspetos relacionados com o próprio estudante, a 

configuração do processo ensino-aprendizagem e o contexto académico. 

Contributo da autonomia na aprendizagem para o desempenho académico 

No que respeita ao contributo da autonomia na aprendizagem para o 

desempenho académico, conclui-se que esta o influencia positivamente, como 

mostrado pela correlação moderada entre a autodireção na aprendizagem e a 

classificação intermédia de curso. Esta influência, que se faz sentir principalmente pela 
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correlação positiva moderada entre a dimensão controlo e a classificação intermédia de 

curso, também é reconhecida pelos entrevistados. Este reconhecimento, não só da 

influência, mas também da importância da autonomia, deixa antever que a sua 

promoção se pode constituir como um meio com potencial para melhorar o desempenho 

académico e a aprendizagem, nomeadamente através da dimensão do controlo, por ser 

aquela que mais se correlaciona com o desempenho académico. Contudo, a melhoria 

das dimensões mais fracamente correlacionadas, como a motivação e a autoeficácia, e 

até da iniciativa, que não apresenta correlação, também deve ser considerada. Apesar 

de terem pouco ou nenhum efeito direto nas classificações, têm um efeito indireto na 

autonomia, podendo melhorá-la, e por essa via melhorar o desempenho académico. 

O modo distinto como cada uma das dimensões contribui para a autonomia, 

evidenciado pelas correlações obtidas, permite concluir que o instrumento PRO-SDLS 

pode ser utilizado como ferramenta de diagnóstico de áreas específicas de atuação para 

melhorar o desempenho dos estudantes, à semelhança do que se verifica com outros 

instrumentos, tal como sugerido na literatura. 

Ainda relativamente ao desempenho académico e às menores correlações 

encontradas com as dimensões motivação e autoeficácia, e à ausência de correlação 

com a dimensão iniciativa, é provável que tal facto esteja afetado pelo tipo de avaliação 

praticada. Esta avaliação, que consiste principalmente em provas escritas, não é 

concebida nem adequada para avaliar diretamente certas dimensões da autodireção na 

aprendizagem. É compreensível que, por muito que os estudantes e os professores 

valorizem o desenvolvimento da autonomia na aprendizagem, o desalinhamento entre 

este propósito e a avaliação, leve os estudantes a dar prioridade à avaliação, investindo 

mais nos aspetos que podem melhorar a sua classificação, em detrimento de outras 

competências. 

Tal como indiciado pela correlação positiva entre a autodireção na 

aprendizagem e a classificação intermédia de curso, também se conclui que a 

autodireção na aprendizagem tem um efeito preditor positivo na classificação. Contudo, 

devido ao efeito preditor direto negativo do ano curricular na classificação, que em 

conjunto com a autodireção na aprendizagem explica 11,6% da sua variabilidade, a 

influência da autonomia na aprendizagem na classificação diminui à medida que os 

estudantes avançam no curso, apontando, também aqui, para um possível 

desalinhamento das práticas avaliativas relativamente a um paradigma educativo que 

se pretende centrado na aprendizagem e no estudante. 
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Conclui-se que, apesar da importância da autonomia na aprendizagem estar 

bem presente nas orientações emanadas do Processo de Bolonha, a mudança de 

paradigma educativo que a sustenta ainda não está completamente concretizada. Esta 

ideia de que a concretização da mudança de paradigma educativo ainda não é uma 

realidade plena em todo o EEES, tem sido apontada por diversos autores, e é 

atualmente reconhecida pelos Estados membros, que apelam à sua implementação 

completa. 

Condições promotoras da autonomia na aprendizagem 

Quanto às condições promotoras da autonomia na aprendizagem, percebe-se 

que os estudantes reconhecem os professores como agentes essenciais na sua 

valorização e na disponibilização de oportunidades e incentivos para o seu exercício. 

Identificam intencionalidade nas práticas pedagógicas de vários professores, quando 

estes optam por orientar as aprendizagens dos estudantes em vez adotar práticas mais 

diretivas nas quais os estudantes são instruídos explicitamente sobre «como se faz». 

Reconhecem que são incentivados e lhes é dado tempo para realizarem as tarefas sem 

intervenção direta do professor. Admitem que os professores encontram algumas 

condicionantes, apontando o número excessivo de estudantes na sala, e o próprio 

currículo. Em determinadas situações, percecionam o currículo como limitativo, devido 

a restrições impostas pelas próprias unidades curriculares, não obstante as intenções 

dos professores. Apesar disso, reconhecem haver unidades curriculares nas quais a 

promoção da autonomia é mais evidente, como o anteprojeto (2º ano) e o projeto (3º 

ano), pois o ensino não é diretivo e há muitas tarefas para realizar fora da aula. Também 

consideram que nas unidades curriculares nas quais têm de realizar trabalhos, há uma 

maior promoção da autonomia, comparativamente com aquelas que praticam uma 

avaliação baseada em provas escritas. 

Constata-se que são os estudantes do 3º ano que, em média, têm uma maior 

perceção da sua aprendizagem como sendo autodirigida, quando comparados com os 

do 1º ano e 2º ano (estes últimos apresentam os menores valores médios). Conclui-se 

que o padrão de variação da autodireção na aprendizagem apresenta uma progressão 

que não é linear, e que se faz por degraus ou etapas, havendo períodos de retrocesso, 

de acordo com as exigências e desafios colocados à aprendizagem dos estudantes. A 

não linearidade é o motivo pelo qual esta influência não pode ser detetada recorrendo 

a medidas correlacionais, sendo mais apropriado o uso da análise de variância. 

Conclui-se que este padrão de desenvolvimento é compatível com os três anos 

de duração do curso, pois do ponto de vista da estrutura curricular, o 1º ano é um ano 
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de transição e adaptação ao ensino superior, com alguma continuidade de conteúdos 

relativamente ao ensino secundário, que permite aos estudantes manter alguma 

autonomia. O 2º ano, onde são introduzidas as ciências da engenharia e especialidades 

e o anteprojeto, foi repetidamente mencionado como requerendo muito trabalho 

autónomo. Esta dificuldade curricular acrescida justifica a perceção de uma menor 

autodireção na aprendizagem. O 3º ano proporciona as oportunidades e incentivos para 

consolidar os passos dados na superação das dificuldades referidas, assistindo-se a 

uma melhoria na perceção da autodireção. 

Padrão idêntico de desenvolvimento é encontrado em três das dimensões do 

constructo da autodireção na aprendizagem, controlo, motivação e autoeficácia, que 

manifestam um decréscimo no 2º ano, e um aumento no 3º ano. Já a iniciativa, apesar 

de ser a dimensão que menos contribui para a autodireção dos participantes, aumenta 

sempre ao longo ciclo de estudos, indicando que este a influencia positivamente, 

requerendo aos estudantes progressivamente uma maior proatividade e diligência.  

Ou seja, a ocorrência de condições promotoras da autonomia na aprendizagem 

pode ter como efeito imediato algum retrocesso, que se manifesta no constructo e na 

maioria das suas dimensões. Contudo, quando este retrocesso é intencional e motivado 

por atividades curriculares concebidas para desenvolver a autodireção na 

aprendizagem, o currículo está estruturado de modo a proporcionar oportunidades para 

alguma recuperação e ganho de autonomia, como o que se verificou na investigação a 

que se refere este trabalho. Devido a este padrão de retrocessos e avanços, a 

autodireção na aprendizagem é evolutivamente lenta, justificando que não se tenham 

encontrado diferenças estatisticamente significativas entre a autodireção na 

aprendizagem dos estudantes do 1º ano e os do 3º ano, apesar de as haver entre os 

estudantes do 2º ano e do 3º ano. 

É possível concluir que, na opinião dos entrevistados, a LEM do ISEP-P.Porto, 

apesar de ter um currículo «tradicional», combina alguns elementos que propiciam 

condições favorecedoras da promoção da autonomia na aprendizagem: (1) A prática 

pedagógica de alguns professores, mais de orientação do que de diretividade; 

(2) Algumas das atividades curriculares propostas em sala de aula, que incentivam os 

estudantes a participarem ativamente na sua aprendizagem, não se limitando a ser 

apenas «recetores» do ensino;  (3) As unidades curriculares de anteprojeto e projeto, 

que requerem muito trabalho autónomo fora da aula; (4) Outras unidades curriculares 

(poucas) que, pelas suas práticas de avaliação, exigem a elaboração de trabalhos, e 

que também remetem para o uso de muito trabalho autónomo extra-aula; (5) Um 

conjunto de regras e procedimentos institucionais que influenciam o modo como 
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frequentam o curso, nomeadamente, proporcionando a oportunidade de decidirem 

quanto à comparência às aulas. Ou seja, estes estudantes percecionam condições para 

a promoção da autonomia que decorrem: (1) No tempo de contacto e no espaço da IES, 

pelas práticas pedagógicas e atividades propostas em sala de aula, no âmbito do 

currículo; (2) No tempo de trabalho autónomo, no espaço da IES e fora dele, durante o 

estudo e realização de tarefas para as aulas e de trabalhos para avaliação, no âmbito 

do currículo; (3) No espaço da IES, pelas oportunidades de tomada de decisão que 

regulamentos e procedimentos proporcionam. Pela ênfase com que relataram as 

diferentes condições, percebe-se que é no tempo de contacto que surgem mais 

frequentemente oportunidades para o desenvolvimento da autonomia, e que, apesar do 

potencial das condições relacionadas com o tempo de trabalho autónomo, estas surgem 

com menos frequência, estando circunscritas a um número reduzido de unidades 

curriculares. 

Percebem-se, deste modo, várias esferas de ação tempo/espaço, no âmbito do 

currículo e fora dele, que se podem configurar como promotoras da autonomia. Se, por 

um lado, o currículo pode ser um elemento facilitador, mesmo não o sendo, não é 

impeditivo do desenvolvimento da autonomia, pois as condições que a promovem 

transcendem-no, envolvendo os professores e a IES. Assim, partilha-se da ideia 

veiculada por vários autores sobre o papel do currículo, enquanto fator explicativo da 

autodireção na aprendizagem, no que respeita à sua influência positiva, considerando 

que os aspetos negativos mais não são do que constrangimentos que não diminuem a 

importância dos outros intervenientes do processo de desenvolvimento da autonomia 

na aprendizagem. Entre estes, a IES emerge como um espaço privilegiado que 

atravessa as esferas do tempo, no âmbito do currículo e fora dele, com potencial para 

a criação de um contexto de oportunidades e incentivos. 

Caracterização da carga de trabalho dos estudantes 

Com base na carga de trabalho objetiva percecionada pelos estudantes, de 

27,5 h/semana, conclui-se que esta é 65,5% da prevista no plano de estudos do curso 

(42 h/semana). O mesmo acontece comparativamente com as 39 h/semana reportadas 

pelo EUROSTUDENT, que colocavam a ocupação semanal dos estudantes 

portugueses do 1º ciclo entre as maiores do EEES. Apesar desta aparentemente baixa 

carga de trabalho semanal, constata-se que o tempo (cronológico) para conclusão do 

ciclo de estudos não são os três anos da sua duração normal, mas sim 4,2 anos, que é 

um valor compatível com os dados estatísticos disponibilizados pela DGEEC para as 

licenciaturas em engenharia mecânica portuguesas. Tomando este valor e a carga de 

trabalho objetiva semanal reportada pelos estudantes, conclui-se que a carga de 
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trabalho que os estudantes efetivamente dedicam ao curso é cerca de 92% da prevista, 

e não os 65,5% obtidos para os três anos de duração. Ou seja, os estudantes dedicam 

semanalmente menos tempo à aprendizagem, mas demoram mais anos do que o 

previsto a obter o diploma, o que faz com que a sua carga de trabalho total, seja 

sensivelmente a preconizada pelo sistema de créditos ECTS. 

No que respeita à componente presencial da carga de trabalho, verifica-se 

que os estudantes comparecem a 16,5 h/semana de aulas, que representa 77% da sua 

carga horária semanal. Contudo, quando se considera a duração efetiva do curso de 

4,2 anos, constata-se que essa carga é 36% superior à prevista. Face a estes dados, 

conclui-se que estes estudantes necessitam de tempos de contacto superiores aos 

preconizados pelo plano de estudos, mas distribuídos menos intensivamente ao longo 

do tempo que demoram a concluir o curso (4,2 anos). 

Relativamente à assiduidade, os entrevistados confirmam-na, afirmando faltar 

principalmente às aulas teóricas, que não são obrigatórias. Apontam como motivos, o 

professor, a aula, e o próprio estudante. A influência do professor relaciona-se com a 

forma como explica, motiva e cativa, ou não, os estudantes. Quanto à aula, é o modo 

como está estruturada, na medida em que facilita e orienta o estudo futuro e o tema 

abordado, que levam os estudantes a comparecer ou não. Nota-se que os aspetos da 

preparação da aula aparecem dissociados do professor, cuja influência é percecionada 

como estando relacionada apenas com o seu desempenho e comportamento na sala 

de aula. Os entrevistados admitem, relativamente a si próprios, que, 

independentemente do professor e do interesse no tema da aula, há ambientes nos 

quais não se sentem capazes de aprender e de se manterem interessados e 

comprometidos. Isso acontece em certo tipo de aulas, as teóricas, levando à 

desistência. Reconhecem ainda que algumas destas decisões são tomadas por 

imaturidade, e não são as mais «acertadas», mas apreciam a possibilidade da tomada 

de decisão, e a autonomia que lhe está inerente. Não obstante este reconhecimento, 

constata-se alguma desresponsabilização nos motivos apontados, que remetem 

principalmente, direta ou indiretamente para o professor. Tal como aconteceu com a 

autonomia na aprendizagem, percebe-se que o professor tem influência na carga de 

trabalho presencial dos estudantes, podendo constituir-se como um elemento 

potenciador de mudança. 

Também foi possível concluir que a menor apetência manifestada pelo 

«formato» da aula teórica, é compatível com as expectativas não correspondidas 

indicadas pelos estudantes, relativamente à componente prática do curso. Estes 

estudantes recorrem à possibilidade que a IES lhes proporciona na gestão do seu tempo 
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de contacto, para «ajustarem» o curso à expectativa e imagem que tinham à entrada do 

ensino superior, «aliviando ao máximo a teoria». O modo «unânime» como todos os 

entrevistados se referem a esta questão, aponta para uma «crença» partilhada que 

poderá ter a sua origem no passado histórico do ISEP e no modo como a instituição se 

promoveu e posicionou no passado, reafirmando a sua herança e a orientação prática 

do seu ensino. Apesar do modo como o ISEP se promove atualmente já não ser este, 

não havendo nos objetivos dos seus ciclos de estudos nenhuma ênfase particular numa 

vertente da formação mais orientada para a prática, em detrimento da componente 

teórica, é possível concluir que as expectativas manifestadas pelos entrevistados têm 

algum fundamento, mas estão desatualizadas e desajustadas. O modo como este 

desajuste afeta a aprendizagem dos estudantes e a gestão que fazem da sua carga de 

trabalho, mostra a importância dos processos usados pela IES para a promoção e 

divulgação junto dos potenciais candidatos, e a pertinência de ser feita uma gestão 

adequada das expectativas dos estudantes que acedem a estes cursos. Se, por um 

lado, o ISEP tem de procurar um maior alinhamento entre as expectativas dos 

estudantes quanto à componente prática e à estrutura curricular das suas formações, o 

facto das aulas teóricas continuarem a ser maioritariamente expositivas, remetendo o 

estudante para uma «participação» passiva durante uma parte significativa do seu 

tempo de contacto, ilustra o carácter incompleto da mudança de paradigma educativo 

que o Processo de Bolonha preconizada. 

Quanto ao trabalho autónomo, constata-se que os estudantes dedicam ao 

estudo 11,2 h/semana durante o período de aulas, ou seja, um «tempo relativo» de 

0,68 h/semana (60% do previsto), que sobe para 1,23 (69% do previsto) quando se 

considera a totalidade do semestre (período de aulas e período de exames). Com base 

nestes valores e na ausência de correlação estatisticamente significativa entre a carga 

de trabalho presencial e a carga de trabalho autónomo, conclui-se que a redução da 

carga de trabalho presencial semanal, provocada pela ausência a parte das aulas, não 

é compensada por um aumento da carga de trabalho autónomo, como seria expectável 

e desejável. Mesmo quando se considera a duração média do curso de 4,2 anos, a 

carga de trabalho autónomo total mantém-se inferior à prevista (83%). Conclui-se que, 

mesmo com a distribuição menos intensiva que estes estudantes fazem da carga de 

trabalho, alargando, em média a duração do ciclo de estudos de 3 para 4,2 anos, esta 

não atinge o tempo preconizado no plano de estudos. 

Relativamente aos horários de frequência das aulas, conclui-se que a carga de 

trabalho total reportada pelos estudantes que frequentam o horário diurno é superior à 

reportada pelos do horário pós-laboral, e que esta diferença é estatisticamente 
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significativa, apesar de pequena. Constata-se que os estudantes do horário pós-laboral 

se inscrevem a um menor número de unidades curriculares, e isso reduz a sua carga 

de trabalho presencial. Acresce ainda que muitos têm estatuto de trabalhador-

estudante, o que lhes permite faltar a todas as aulas, reduzindo ainda mais a sua carga 

de trabalho presencial. Estes estudantes reportam cargas de trabalho total, presencial 

e autónomo sempre menores do que as dos estudantes diurnos. Apesar disso, tendo 

em conta a assiduidade, os valores do «tempo relativo» que reportam estão mais perto 

dos previstos. Como estudam e trabalham, tendem a aproveitar o pouco tempo 

disponível regularmente. Já os estudantes diurnos, com mais tempo disponível, adiam 

o estudo para a proximidade dos momentos de avaliação, o que reduz a expressão 

relativa da carga de trabalho autónomo, apesar da intensificação que fazem nesta altura. 

Os entrevistados reconhecem que distribuir e espaçar o tempo de estudo pela totalidade 

do semestre é melhor, e que a opção que fazem por um estudo mais intensivo e de curta 

duração prejudica a aprendizagem. 

Um outro aspeto importante que o estudo revelou foi o facto da progressão no 

ciclo de estudos diminuir a carga de trabalho total que os estudantes dedicam à 

aprendizagem, sendo estas diferenças estatisticamente significativas, embora o 

tamanho do efeito seja pequeno. Os estudantes do 3º ano são os que menos tempo 

dedicam à aprendizagem, enquanto os do 1º ano são os que lhe dedicam mais tempo. 

Os do 2º ano são os que reportam o menor «tempo relativo» durante o período de aulas, 

a maior carga horária, assiduidade, e carga de trabalho presencial. São também os que 

percecionam ser menos capazes de aprender de modo autodirigido. Considerando o 

argumento apresentado anteriormente de que a redução da autodireção na 

aprendizagem decorre de um aumento do nível das exigências colocadas aos 

estudantes, seria expectável um aumento da carga de trabalho dos estudantes do 2º 

ano, sobretudo da carga de trabalho autónomo. Contudo, não é isso que se verifica, 

com os estudantes a demonstrarem alguma incapacidade de resposta no ajustamento 

da sua carga de trabalho e na sua autorregulação. 

De uma forma geral, percebe-se das entrevistas que as perceções dos 

estudantes quanto à exigência apontam para dois patamares de dificuldade distintos. 

No patamar inferior, é fácil obter aprovação e as cargas de trabalho semestrais 

resultantes são inferiores às previstas, sendo percetível alguma subcarga quantitativa e 

qualitativa, que provoca um certo desinvestimento. No patamar superior, a dificuldade é 

percecionada como excessiva e inultrapassável, o que também faz com que as cargas 

de trabalho semestrais sejam inferiores às previstas, mas por motivo de sobrecarga 

qualitativa. Também há evidências de que o modo como distribuem a carga de trabalho 



PROCESSO DE BOLONHA, AUTONOMIA NA APRENDIZAGEM E CARGA DE TRABALHO 

UM ESTUDO COM ESTUDANTES DE ENGENHARIA 

CONSIDERAÇÕES FINAIS  293 
 

ao longo do semestre faz com que a sua perceção oscile entre a subcarga e a 

sobrecarga, denotando dificuldade neste ajustamento. Deste modo, não só os 

estudantes têm de lidar com cada uma delas (sub/sobrecarga), por si só, mas também 

com o desgaste progressivo da sua simultaneidade e alternância, o que agrava a 

situação e conduz a cargas de trabalho cada vez menores, como as verificadas nesta 

investigação. 

É possível que parte das dificuldades experienciadas sejam decorrentes do 

facto de, tal como manifestado pelos entrevistados, não acompanharem regularmente 

as aulas, não aproveitando a orientação proporcionada pelo professor durante esse 

tempo. Também não se constata a sua compensação por um adequado trabalho 

autónomo, havendo evidências de que as atividades curriculares estão demasiado 

centradas na «aula», sem atividades de trabalho autónomo sistemáticas que ocupem 

regularmente os estudantes e os comprometam com a aprendizagem. 

Contributo da carga de trabalho dos estudantes para o desempenho académico 

Se, por um lado, os resultados desta investigação não permitem identificar 

nenhum tipo de tendência estatisticamente significativa, nem um efeito preditor direto 

ou indireto da carga de trabalho na classificação intermédia de curso, por outro lado, a 

perceção da maioria dos entrevistados é a de que uma maior carga de trabalho melhora 

o desempenho académico, e que a ausência a uma parte significativa das suas aulas 

pode prejudicar a sua aprendizagem e desempenho académico. Contudo, preferem ser 

eles a tomar estas decisões, «arcando com as consequências», mesmo negativas, 

mostrando-se «à altura do desafio» do que fazer o que é «esperado» por ser «o mais 

acertado». 

Conclui-se que a perceção manifestada de que dedicar mais tempo à 

aprendizagem pode melhorar o desempenho, se refere a comparecer a mais aulas e 

não a estudar mais. A perceção que têm relativamente ao estudo é que mais tempo nem 

sempre corresponde a melhores resultados. Isso é compatível com a distribuição 

irregular que fazem do estudo, que não é passível de ser compensada «em cima da 

hora», e com a dificuldade que sentem em estudar assuntos quase sem nenhuma 

orientação, porque faltaram às aulas respetivas, evidenciando que as atividades 

curriculares estão estruturadas em função do ensino, não havendo um suporte 

adequado para um trabalho mais autónomo dos estudantes, que possa ocorrer num 

horizonte temporal desfasado do do ensino. 
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Relação entre autonomia na aprendizagem e carga de trabalho dos estudantes 

Constata-se que a carga de trabalho presencial apresenta uma correlação 

negativa fraca estatisticamente significativa com a dimensão iniciativa da autodireção 

na aprendizagem, indicando que são os estudantes que menos comparecem às aulas 

que mais tomam a iniciativa de realizar as suas aprendizagens sem esperar pelo 

professor. Os entrevistados confirmam que a ausência às aulas leva a um «tipo» de 

estudo diferente, no qual o esforço para aprender é superior. Apesar disso, e como já 

se tinha constatado, não dedicam mais tempo ao trabalho autónomo, apesar de 

posteriormente reconhecerem que, se o tivessem feito, podiam ter aprendido mais. 

Reconhecem também que o desafio de estudar com um menor apoio do professor, 

quando superado, contribui para melhorar a sua autonomia. Contudo, este menor 

acompanhamento do professor afeta negativamente a sua aprendizagem e o 

desenvolvimento da autonomia, limitando o seu «crescimento» e levando a que o 

investimento de tempo adicional não seja produtivo. Esta situação pode explicar a razão 

pela qual, apesar de haver uma correlação positiva estatisticamente significativa entre 

a carga de trabalho autónomo e a autodireção na aprendizagem, esta é fraca, indicando 

que nem sempre mais tempo de estudo contribuiu para melhorar essa autodireção. Esta 

correlação manifesta-se principalmente nas dimensões iniciativa e motivação. As 

entrevistas confirmam estes resultados, quando os estudantes referem dedicar mais 

tempo ao estudo quando a dificuldade dos temas assim o exige, ou por gosto. Por outro 

lado, isso é mais evidente nos estudantes do horário diurno, que por não trabalharem, 

têm mais liberdade na alocação do seu tempo, podendo dedicar-se mais ao estudo. 

No que respeita aos estudantes que frequentam as aulas em horário pós-

laboral, conclui-se que são os estudantes que têm maior confiança nas suas 

capacidades que dedicam menos tempo ao estudo, como indicado pela correlação 

negativa fraca estatisticamente significativa entre a carga de trabalho total e a 

autoeficácia, devida sobretudo à correlação negativa fraca, estatisticamente significativa 

com a carga de trabalho autónomo. Esta conclusão é compatível com as circunstâncias 

de tempo limitado que caracterizam os estudantes que trabalham, nas quais é 

necessário gerir o tempo para acomodar as exigências das diferentes unidades 

curriculares. 

A maior parte da carga de trabalho autónomo dos estudantes é dedicada ao 

estudo para avaliação. Conclui-se que a calendarização da avaliação determina os 

momentos e a quantidade de estudo, havendo apenas uma minoria de estudantes que 

opta por fazer um estudo regular. Esta dependência da avaliação evidencia níveis ainda 

insuficientes de autorregulação, de «regulação externa» e «regulação introjetada», e 
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que são compatíveis com os níveis de dependência no continuum da autonomia que 

caracterizam a generalidade dos participantes desta investigação. Outros motivos 

apontados pelos entrevistados para dedicarem mais tempo à aprendizagem também 

remetem para estes níveis de autorregulação. 

De acordo com as conclusões apresentadas anteriormente, quanto à 

ocorrência de condições promotoras da autonomia na aprendizagem, que se 

manifestariam mais frequentemente no tempo de contacto, também relativamente à 

carga de trabalho se conclui que a esfera de ação da IES, do curso e dos professores 

fora das horas de contacto é algo limitada, deixando as horas de trabalho autónomo 

praticamente à responsabilidade dos estudantes, sem que lhes seja proporcionada a 

orientação que potenciaria o uso deste tempo para a promoção da autonomia e para 

uma aprendizagem mais efetiva. Uma vez que nem todos os estudantes têm níveis de 

autorregulação compatíveis com esta responsabilização, este acompanhamento quase 

restringido ao «ensino» tem efeitos negativos na carga de trabalho, que se repercutem 

na aprendizagem e no desempenho académico. 

O pressuposto que, em 2003, esteve na base da utilização da carga de trabalho 

como um dos elementos usados para descrever os cursos e as qualificações do ensino 

superior (European Ministerial Conference, 2003), era o de que as suas componentes 

(presencial e autónoma) fossem igualmente valorizadas, esperando-se que a redução 

das horas de contacto levasse à dedicação de mais tempo ao trabalho autónomo. A 

sustentar esta mudança estaria um paradigma educativo centrado no estudante e na 

aprendizagem, que suportaria adequadamente todas as atividades curriculares e não 

apenas as relacionadas diretamente com o ensino. Como isso não aconteceu, pois a 

prioridade para 2018-20 continua a ser a implementação do Processo de Bolonha e a 

mudança de paradigma educativo, é preciso prestar particular atenção à carga de 

trabalho dos estudantes, sob pena da aprendizagem estar demasiado centrada no cada 

vez mais reduzido tempo de contacto, por falta do suporte adequado às atividades de 

trabalho autónomo. 

Apresentada a sistematização do conhecimento produzido, que decorreu da 

revisita à discussão dos resultados, destaca-se ainda que esta sistematização permite 

evidenciar a adequação da opção metodológica de orientação mista à problemática da 

investigação e à concretização dos seus objetivos, na medida em que o plano explicativo 

sequencial com duas fases, uma quantitativa e outra qualitativa, permitiu a confirmação 

dos resultados de cada uma, e a expansão que ampliou o conhecimento das temáticas 

em estudo. 
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Limitações da investigação 

No que respeita às limitações sentidas nesta investigação, faz-se aqui a sua 

descrição, e explica-se de que modo afetaram os resultados. Para cada uma das 

limitações, fazem-se sugestões que as podiam minimizar, e que podem ser entendidas 

como recomendações para outros estudos. 

A opção pelo instrumento PRO-SDLS, desenvolvido nos EUA, em língua 

inglesa, que foi necessário traduzir e adaptar para língua portuguesa, pode ter reduzido 

a «riqueza» da escala, pois a versão portuguesa ficou apenas com 12 dos 25 itens da 

versão original. Apesar de se ter validado esta versão de 12 itens e de se ter obtido uma 

estrutura fatorial em tudo semelhante, é possível que algumas «nuances» não tenham 

sido contempladas. Foi ponderada e descartada a possibilidade da construção de 

alguns itens alternativos, ou reformulação de alguns dos itens excluídos, porque se 

privilegiou a comparabilidade com outros estudos que recorreram ao mesmo 

instrumento. 

O facto de se ter recorrido a um design transversal para avaliar a influência 

da progressão no ciclo de estudos na autonomia na aprendizagem, não permite, com 

toda a certeza, excluir a possibilidade das diferenças encontradas serem previamente 

existentes. Esta questão poderia ter sido ultrapassada, caso se tivesse optado por um 

design longitudinal, mas obrigaria a um período de recolha de dados que excederia o 

horizonte temporal desta investigação. 

Relativamente à carga de trabalho, a opção pela recolha de dados numa 

única semana do semestre, considerada «típica», à semelhança do recomendado por 

alguns autores, pode ter influenciado a quantificação da carga de trabalho. Poder-se-ia 

ter optado pela recolha de dados em mais alguns momentos durante o semestre, o que 

potencialmente melhoraria as medidas estatísticas calculadas. Contudo, considerou-se 

que se deveria minimizar o incómodo causado aos estudantes, não se justificando 

assim, por motivos éticos, a recolha destes dados adicionais. 

A opção pela recolha de dados sobre o cariz subjetivo da carga de trabalho, 

através de entrevista, num momento posterior ao da recolha de dados sobre a carga 

de trabalho objetiva, através de questionário, pode ter alterado a perceção dos 

estudantes, e consequentemente, a relação entre ambas, devido ao desfasamento 

temporal entre a fase qualitativa e a fase quantitativa do estudo, de acordo com o plano 

explicativo sequencial. Por se ter tido uma amostra constituída por estudantes, a recolha 

de dados foi restringida a determinados períodos, de acordo com o calendário escolar, 

estendendo-a ainda mais no tempo. Se por um lado, este desfasamento pode ter tido 
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algum efeito negativo, atenuando alguns aspetos que de outro modo poderiam estar 

mais presentes, por outro lado, a passagem de algum tempo possibilitou que as 

entrevistas constituíssem um momento de introspeção, no qual os estudantes refletiram 

sobre escolhas, comportamentos e atitudes passadas, relacionadas com a sua 

aprendizagem, o que terá sido benéfico para este estudo. 

Ainda relativamente à recolha de dados através de entrevistas, e à fase 

qualitativa deste estudo, a dimensão da amostra não permitiu analisar estatisticamente 

a influência das variáveis do estudo na ocorrência das categorias da análise de 

conteúdo. Poder-se-ia ter entrevistado um maior número de participantes, de modo a 

poder fazer outras inferências, no entanto o volume de dados tratados permitiu constatar 

a saturação de algumas categorias de análise, o que dispensou a necessidade de mais 

entrevistas. 

Percursos futuros 

Na sequência da sistematização do conhecimento produzido com esta 

investigação, foi possível identificar alguns aspetos que se poderiam aprofundar e 

complementar em estudos futuros. 

Dado o padrão de variação da autodireção na aprendizagem com a progressão 

no ciclo de estudos que emergiu nesta investigação, e a escassez de estudos 

longitudinais dedicados a esta temática, haveria interesse num estudo desta natureza. 

Ao invés de procurar avaliar se a progressão no ciclo de estudos melhora a autonomia 

da aprendizagem, seria interessante mapear o processo de desenvolvimento da 

autonomia. A identificação dos pontos de estagnação, retrocesso e avanço poder-se-ia 

revelar útil para o planeamento curricular. Uma vez que se concluiu que a duração do 

1º ciclo de estudos não é suficiente para observar alterações moderadas na autonomia 

na aprendizagem, estender o estudo ao 2º ciclo contribuiria para um mapeamento mais 

completo do desenvolvimento da autonomia e das suas dimensões, e melhoraria a 

compreensão do papel desempenhado pelo plano curricular e quais as condições que 

promovem a autonomia. 

No que respeita a possíveis estudos sobre a relação entre a autonomia na 

aprendizagem e o desempenho académico, também foi possível perceber que 

complementar a classificação intermédia de curso com as classificações de 

determinadas unidades curriculares permitiria aprofundar o conhecimento sobre o modo 

como a estrutura curricular do curso promove a autonomia dos estudantes. Este 

conjunto mais restrito de unidades curriculares seria selecionado com base na 

metodologia de avaliação, privilegiando-se as que não recorressem exclusivamente a 
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exames, e que referissem explicitamente nos seus objetivos o desenvolvimento de 

competências de autonomia de aprendizagem. 

Relativamente a estudos futuros sobre a carga de trabalho, percebeu-se a 

pertinência de recolher dados sobre o tempo médio para a conclusão do ciclo de 

estudos, e de contabilizar a carga total necessária para o concluir com sucesso, quando 

isso não acontece na duração normal do curso. Assim sendo, justificar-se-ia a realização 

de estudos sobre a carga de trabalho semanal, semestral, mas também global, 

correspondente ao tempo total necessário para a obtenção do diploma. 

Também se evidenciou com esta investigação que a recolha de dados sobre o 

modo como a carga de trabalho é percecionada tem o potencial de aprofundar e ajudar 

a explicar a carga de trabalho objetiva dos estudantes, permitindo detetar situações de 

sobrecarga e/ou subcarga qualitativa, que justifiquem diferenças relativamente à carga 

de trabalho prevista no plano de estudos. Por isso, a realização de estudos de 

orientação metodológica mista sobre a carga de trabalho dos estudantes poderia 

contribuir para ajudar a esclarecer e a relacionar as suas vertentes objetiva e subjetiva. 

Os percursos investigativos futuros sugeridos evidenciam o quanto ainda está 

por esclarecer, no que respeita ao desenvolvimento da autonomia na aprendizagem dos 

estudantes do ensino superior e ao papel do currículo e dos diversos intervenientes do 

processo. Apesar da concretização formal do Processo de Bolonha ser uma realidade, 

a mudança de paradigma educativo que deveria sustentar a carga de trabalho dos 

estudantes não aconteceu de forma sistemática e alargada. Atingir estes objetivos irá 

requerer o envolvimento concertado de todos, colocando em destaque a importância da 

dimensão institucional do Processo de Bolonha. 
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APÊNDICES 

Nesta parte do trabalho, apresenta-se alguma informação adicional que o 

complementa: 

− O apêndice 1 inclui o sumário da legislação portuguesa aplicável ao ensino superior 

na sequência da sua adequação ao Processo de Bolonha. 

− O apêndice 2 inclui alguns gráficos relacionados com a justificação da pertinência da 

população do estudo. 

− No apêndice 3 estão: as autorizações para a recolha de dados no ISEP e para a 

utilização do questionário PRO-SDL; os questionários QSE, QCT e PRO-SDLS 

(versão traduzida e adaptada); o guião da entrevista semiestruturada. 

− No apêndice 4 apresentam-se as tabelas referentes a: iterações da análise fatorial 

exploratória com a amostra piloto; confirmação dos pressupostos da análise fatorial 

exploratória com a amostra piloto e com a amostra do estudo. 

− O apêndice 5 inclui as tabelas relativas à amostra do estudo e subgrupos referentes 

a cada um dos anos curriculares e a cada horário de frequência das aulas de: 

medidas de estatística descritiva; correlações lineares; regressões lineares; análise 

de variância. 

− O apêndice 6 contém informação adicional sobre a análise de fiabilidade da 

codificação das entrevistas, e os excertos das entrevistas codificados e organizados 

por dimensões de análise. 
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Apêndice 1 Legislação aplicável 

Tabela 1-1- Sumário da legislação aplicável ao ensino superior português (pós-Bolonha) 

Legislação Sumário 

Decreto-Lei 
n.º 42/2005 

Aprova os princípios reguladores de instrumentos para a criação do espaço europeu 
de ensino superior. 

Lei 
n.º 49/2005 

Segunda alteração à Lei n.º 46/1986 e primeira alteração à Lei de Bases do 
Financiamento do Ensino Superior (Lei n.º 37/2003). 

Decreto-Lei 
n.º 67/2005 

Regula o reconhecimento pelo Estado Português dos graus académicos conferidos 
na sequência da conclusão com êxito de um curso de mestrado «Erasmus Mundus» 
e a sua titulação. 

Decreto-Lei 
n.º 64/2006 

Regulamenta as provas especialmente adequadas destinadas a avaliar a capacidade 
para a frequência do ensino superior dos maiores de 23 anos, previstas na Lei de 
Bases do Sistema Educativo. 

Decreto-Lei 
n.º 74/2006 

Aprova o regime jurídico dos graus e diplomas do ensino superior, previsto na Lei de 
Bases do Sistema Educativo, bem como o disposto na Lei n.º 37/2003 (estabelece 
as bases do financiamento do ensino superior). 

Lei 
n.º 38/2007 

Aprova o regime jurídico da avaliação do ensino superior. 

Lei 
n.º 62/2007 

Estabelece o regime jurídico das instituições de ensino superior. 

Decreto-Lei 
n.º 369/2007 

Cria a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior e aprova os respetivos 
estatutos. 

Decreto-Lei n.º 
396/2007 

Estabelece o regime jurídico do Sistema Nacional de Qualificações e define as 
estruturas que regulam o seu funcionamento 

Decreto-Lei 
n.º 107/2008 

Altera os Decretos-Leis n.ºs 74/2006, 316/76, 42/2005, e 67/2005; promove o 
aprofundamento do Processo de Bolonha, uma maior simplificação e 
desburocratização na autorização de funcionamento de cursos, flexibiliza o acesso à 
formação superior, criando o regime legal de estudante a tempo parcial, permitindo 
a frequência de disciplinas avulsas, apoiando os diplomados estagiários e 
simplificando o processo de comprovação da titularidade dos graus e diplomas. 

Decreto-Lei 
n.º 230/2009 

Altera (segunda alteração) e o Decreto-Lei n.º 74/2006. 
Retificado pela Declaração de Rectificação n.º 81/2009. 

Decreto-Lei 
n.º 206/2009 

Aprova o regime jurídico do título de especialista a que se refere a Lei n.º 62/2007 
(regime jurídico das instituições de ensino superior). 

Portaria n.º 
782/2009 

Regula o Quadro Nacional de Qualificações e define os descritores para a 
caracterização dos níveis de qualificação nacionais. 

Decreto-Lei 
n.º 115/2013 

Procede à terceira alteração do Decreto-Lei n.º 74/2006, que aprova o regime jurídico 
dos graus académicos e diplomas do ensino superior. 

Decreto-Lei 
n.º 43/2014 

Procede à criação e regulamentação de um ciclo de estudos superiores não 
conferente de grau académico, no âmbito do ensino politécnico, e determina a 
criação e composição de uma comissão de acompanhamento dos cursos técnicos 
superiores profissionais. 

Decreto-Lei 
n.º 36/2014 

Regulamenta o estatuto do estudante internacional a que se refere a Lei n.º 37/2003, 
que estabelece as bases do financiamento do ensino superior. 

Decreto-Lei 
n.º 113/2014 

Regula os concursos especiais para acesso e ingresso no ensino superior, para 
incluir o ingresso dos titulares do diploma de técnico superior profissional, e altera 
(primeira alteração) o Decreto-Lei n.º 64/2006 e o Decreto-Lei n.º 36/2014 (estatuto 
do estudante internacional). 

Decreto-Lei 
n.º 63/2016 

Procede à segunda alteração do Decreto-Lei n.º 64/2006, à quarta alteração do 
Decreto-Lei n.º 74/2006, e à primeira alteração do Decreto-Lei n.º 113/2014 

Decreto-Lei 
n.º 14/2017 

Altera o regime jurídico do Sistema Nacional de Qualificações, aprovado pelo 
Decreto-Lei n.º 396/2007. 

Lei 
n.º 68/2017 

Estabelece o pagamento faseado das propinas devidas pelos estudantes do ensino 
superior e um regime especial de pagamento por beneficiários de bolsas de ação 
social, e procede à terceira alteração à Lei n.º 37/2003. 

Decreto-Lei 
n.º 65/2018 

Altera o regime jurídico dos graus e diplomas do ensino superior 
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Apêndice 2 População do estudo 

  
Figura 2-1. Evolução temporal dos estudantes de 

1º ciclo do ISEP e do ISEL 
Figura 2-2. Evolução temporal de variáveis 

sociodemográficas dos estudantes do 1º ciclo do 
ISEP 

  
Figura 2-3. Evolução temporal de variáveis 
escolares dos estudantes do 1º ciclo do ISEP 

Figura 2-4 Evolução temporal das variáveis 
sociodemográficas dos estudantes do 1º ciclo do 
ISEP e da LEM 

  
Figura 2-5. Evolução temporal das variáveis 
escolares dos estudantes do 1º ciclo do ISEP e da 
LEM 

Figura 2-6. Evolução temporal das variáveis de 
desempenho académico dos estudantes do 1º ciclo 
do ISEP e da LEM 
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Apêndice 3 Instrumentos de recolha de dados 

Autorização para recolha de dados no ISEP 
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Autorização para utilização do instrumento PRO-SDL 
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QSE (questionário sociodemográfico e escolar) e QCT (questionário da carga de 

trabalho) 
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PRO-SDLS- Personal Responsibility Orientation to Self-Direction in Learning 

Scale 
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Guião das entrevistas semiestruturadas 

Que expectativas tinha quando ingressou neste curso? O curso tem correspondido às 

suas expectativas? 

Que balanço faz da sua experiência no curso? Há alguma experiência que possa 

destacar pela positiva? Alguma UC, professor, trabalho ou atividade que o(a) tenha 

marcado particularmente? 

O papel dos professores é importante, no balanço que faz? E o papel dos colegas? 

Que perceção tem do grau de dificuldade e exigência deste curso? 

Como é que costuma organizar o seu tempo de aulas e de estudo? Costuma ir às aulas? 

Estuda regularmente? 

De que depende o tempo que dedica a uma UC? Depende da UC? Do professor? 

Como é que faz a organização do seu tempo durante uma semana típica? 

De que depende o investimento de tempo que faz numa UC? Qual é o fator principal? 

Acha que o seu desempenho académico depende do tempo dedicado e do modo como 

o distribui? 

Considera que é capaz de aprender de forma autónoma? Acha que é um estudante 

autónomo no modo como aprende? 

O que é para si ser autónomo na aprendizagem? 

Acha que é importante ser autónomo na aprendizagem? 

Acha que o curso contribui para promover essa autonomia? 

Que experiências tem do curso, das UCs, dos professores, das atividades que lhe são 

pedidas que possam mostrar se sim ou não existe essa promoção da autonomia? 

Considera que o ter frequentado este curso, aquilo que já frequentou do curso, 

contribuiu para aumentar ou melhorar a sua autonomia na aprendizagem? 

Acha que a capacidade de trabalhar autonomamente é reconhecida pelos professores? 

É valorizada? 

Acha que o seu desempenho académico tem relação com o facto de ser mais ou menos 

autónomo na aprendizagem? 

Acha que existe alguma relação entre essa autonomia na aprendizagem e o tempo que 

gasta a aprender? 

Há algum outro aspeto que eu não lhe tenha perguntado que gostasse de referir? 

Obrigada pela colaboração. 
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Apêndice 4 Validação do instrumento PRO-SDLS 

Análise fatorial exploratória com a amostra piloto 

1ª iteração 
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2ª iteração 
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3ª iteração 
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4ª iteração 
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5ª iteração 
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6ª iteração (um exemplo) 
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Análise fatorial confirmatória com a amostra piloto 

Verificação dos pressupostos: normalidade 

N Média 
Desvio 
Padrão Assimetria Curtose 

Estatística Estatística Estatística Estatística Erro Padrão Estatística Erro Padrão 

C_04 289 3,59 ,745 -,635 ,143 ,255 ,286 

C_06 289 3,29 1,037 -,332 ,143 -,692 ,286 

C_19 289 3,38 ,858 -,278 ,143 -,372 ,286 

I_09 289 3,08 ,833 -,085 ,143 -,338 ,286 

I_15 289 2,69 ,838 -,100 ,143 -,255 ,286 

I_17 289 2,92 ,940 ,001 ,143 -,489 ,286 

M_03 289 3,68 ,918 -,573 ,143 ,003 ,286 

M_11 289 3,36 ,933 -,190 ,143 -,706 ,286 

M_20 289 3,64 ,944 -,422 ,143 -,174 ,286 

A_21 289 3,75 ,912 -,462 ,143 -,271 ,286 

A_22 289 3,59 ,928 -,363 ,143 -,384 ,286 

A_24 289 3,55 ,908 -,696 ,143 ,114 ,286 

 

 

Verificação dos pressupostos: multicolinearidade 

 Variance inflation factor (VIF) 

Fatores Controlo Iniciativa Motivação Autoeficácia 

Controlo 1,000    

Iniciativa 1,201 1,000   

Motivação 1,455 1,154 1,000  

Autoeficácia 2,514 1,047 1,371 1,000 
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Verificação dos pressupostos: correlações e covariâncias 

Item 

Item Coeficiente C_04 C_06 C_19 I_09 I_15 I_17 M_03 M_11 M_20 A_21 A_22 A_24 

C_04 

Correlação 1            

Significância             

Covariância ,556            

C_06 

Correlação ,301** 1           

Significância ,000            

Covariância ,233 1,076           

C_19 

Correlação ,342** ,394** 1          

Significância ,000 ,000           

Covariância ,218 ,350 ,736          

I_09 

Correlação ,139* ,281** ,199** 1         

Significância ,018 ,000 ,001          

Covariância ,086 ,243 ,142 ,694         

I_15 

Correlação ,181** ,099 ,108 ,221** 1        

Significância ,002 ,093 ,067 ,000         

Covariância ,113 ,086 ,078 ,155 ,703        

I_17 

Correlação ,148* ,212** ,217** ,345** ,520** 1       

Significância ,012 ,000 ,000 ,000 ,000        

Covariância ,104 ,206 ,175 ,270 ,410 ,883       

M_03 

Correlação ,249** ,208** ,188** ,048 ,140* ,157** 1      

Significância ,000 ,000 ,001 ,413 ,017 ,008       

Covariância ,171 ,198 ,148 ,037 ,108 ,135 ,843      

M_11 

Correlação ,076 ,248** ,188** ,184** ,111 ,091 ,237** 1     

Significância ,197 ,000 ,001 ,002 ,059 ,123 ,000      

Covariância ,053 ,240 ,151 ,143 ,087 ,080 ,203 ,871     

M_20 

Correlação ,258** ,254** ,254** ,193** ,142* ,255** ,468** ,303** 1    

Significância ,000 ,000 ,000 ,001 ,016 ,000 ,000 ,000     

Covariância ,181 ,249 ,206 ,152 ,112 ,226 ,406 ,267 ,891    

A_21 

Correlação ,178** ,363** ,323** ,169** -,070 ,075 ,163** ,207** ,284** 1   

Significância ,002 ,000 ,000 ,004 ,237 ,202 ,005 ,000 ,000    

Covariância ,121 ,343 ,253 ,128 -,053 ,065 ,137 ,176 ,245 ,832   

A_22 

Correlação ,108 ,334** ,295** ,264** ,084 ,203** ,087 ,112 ,228** ,382** 1  

Significância ,068 ,000 ,000 ,000 ,154 ,001 ,138 ,058 ,000 ,000   

Covariância ,074 ,322 ,234 ,204 ,065 ,177 ,074 ,097 ,200 ,323 ,860  

A_24 

Correlação ,095 ,321** ,232** ,128* ,028 ,029 ,086 ,173** ,260** ,310** ,334** 1 

Significância ,108 ,000 ,000 ,030 ,639 ,625 ,145 ,003 ,000 ,000 ,000  

Covariância ,064 ,303 ,181 ,097 ,021 ,025 ,072 ,147 ,223 ,257 ,281 ,825 
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Verificação dos pressupostos: Outliers univariados 
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Verificação dos pressupostos: outliers multivariados 

Observações mais distantes do centróide (distância de Mahalanobis) 

ID_participante Mahalanobis d-quadrado p1 p2 

283 35,179 ,000 ,119 
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Análise fatorial confirmatória com a amostra do estudo 

Verificação dos pressupostos: normalidade 

 N Média Desvio Padrão Assimetria Curtose 

Estatística Estatística Estatística Estatística Erro Padrão Estatística Estatística 

C_04 423 3,55 ,762 -,577 ,119 ,128 ,237 
C_06 423 3,46 ,948 -,436 ,119 -,494 ,237 
C_19 423 3,38 ,769 -,144 ,119 -,338 ,237 
I_09 423 3,24 ,825 -,137 ,119 -,326 ,237 
I_15 423 2,78 ,848 -,028 ,119 -,400 ,237 
I_17 423 3,06 ,912 -,033 ,119 -,444 ,237 
M_03 423 3,71 ,903 -,761 ,119 ,391 ,237 
M_11 423 3,70 ,848 -,543 ,119 -,236 ,237 
M_20 423 3,74 ,873 -,836 ,119 ,823 ,237 
A_21 423 3,68 ,863 -,566 ,119 ,119 ,237 
A_22 423 3,67 ,865 -,586 ,119 ,014 ,237 
A_24 423 3,68 ,857 -,577 ,119 -,048 ,237 

 

 

Verificação dos pressupostos: multicolinearidade 

 Variance inflation factor (VIF) 

Fatores Controlo Iniciativa Motivação Autoeficácia 

Controlo 1,000    

Iniciativa 1,267 1,000   

Motivação 1,412 1,042 1,000  

Autoeficácia 2,385 1,070 1,412 1,000 
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Verificação dos pressupostos: correlações e covariâncias 

Item 

Item Coeficiente C_04 C_06 C_19 I_09 I_15 I_17 M_03 M_11 M_20 A_21 A_22 A_24 

C_04 

Correlação 1            

Significância              

Covariância ,580            

C_06 

Correlação ,294** 1           

Significância ,000             

Covariância ,212 ,898           

C_19 

Correlação ,320** ,346** 1          

Significância ,000 ,000            

Covariância ,187 ,252 ,592          

I_09 

Correlação ,241** ,212** ,181** 1         

Significância ,000 ,000 ,000           

Covariância ,151 ,166 ,115 ,680         

I_15 

Correlação ,236** ,112* ,185** ,347** 1        

Significância ,000 ,021 ,000 ,000          

Covariância ,152 ,090 ,120 ,243 ,718        

I_17 

Correlação ,158** ,186** ,192** ,314** ,533** 1       

Significância ,001 ,000 ,000 ,000 ,000         

Covariância ,110 ,160 ,134 ,236 ,412 ,832       

M_03 

Correlação ,190** ,316** ,218** ,066 ,112* ,085 1      

Significância ,000 ,000 ,000 ,172 ,021 ,079        

Covariância ,131 ,271 ,152 ,050 ,086 ,070 ,816      

M_11 

Correlação ,104* ,306** ,160** ,108* ,130** ,074 ,368** 1     

Significância ,032 ,000 ,001 ,027 ,008 ,128 ,000       

Covariância ,067 ,246 ,105 ,075 ,093 ,057 ,282 ,720     

M_20 

Correlação ,219** ,302** ,202** ,127** ,072 ,069 ,490** ,359** 1    

Significância ,000 ,000 ,000 ,009 ,142 ,159 ,000 ,000      

Covariância ,146 ,250 ,136 ,091 ,053 ,055 ,387 ,266 ,763    

A_21 

Correlação ,244** ,355** ,289** ,149** ,092 ,135** ,239** ,253** ,318** 1   

Significância ,000 ,000 ,000 ,002 ,057 ,006 ,000 ,000 ,000     

Covariância ,161 ,290 ,192 ,106 ,068 ,106 ,187 ,185 ,239 ,746   

A_22 

Correlação ,217** ,297** ,272** ,138** ,126** ,105* ,218** ,214** ,252** ,516** 1  

Significância ,000 ,000 ,000 ,005 ,010 ,031 ,000 ,000 ,000 ,000    

Covariância ,143 ,244 ,181 ,098 ,092 ,083 ,171 ,157 ,190 ,385 ,748  

A_24 

Correlação ,266** ,347** ,308** ,075 ,162** ,072 ,196** ,158** ,207** ,381** ,390** 1 

Significância ,000 ,000 ,000 ,122 ,001 ,141 ,000 ,001 ,000 ,000 ,000   

Covariância ,174 ,282 ,203 ,053 ,118 ,056 ,152 ,115 ,155 ,282 ,289 ,735 
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Verificação dos pressupostos: outliers univariados 
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Verificação dos pressupostos: outliers multivariados 

Observações mais distantes do centróide (distância de Mahalanobis) 

ID_participante Mahalanobis d-quadrado p1 p2 

329 41,100 ,000 ,020 

343 36,556 ,000 ,006 

80 35,721 ,000 ,001 

109 35,062 ,000 ,000 

268 34,826 ,000 ,000 

 
  



PROCESSO DE BOLONHA, AUTONOMIA NA APRENDIZAGEM E CARGA DE TRABALHO 

UM ESTUDO COM ESTUDANTES DE ENGENHARIA 

APÊNDICES  361 
 

Apêndice 5 Análise univariada e multivariada 

Medidas de estatística descritiva 

Amostra do estudo 

Autodireção na aprendizagem 
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Amostra do estudo 

Classificação intermédia de curso 
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Amostra do estudo 

Carga de trabalho 
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Participantes do 1º ano (horário diurno e horário pós-laboral) 

Autodireção na aprendizagem 
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Participantes do 1º ano (horário diurno e horário pós-laboral) 

Classificação intermédia de curso 
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Participantes do 1º ano (horário diurno e horário pós-laboral) 

Carga de trabalho 
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Participantes do 2º ano (horário diurno e horário pós-laboral) 

Autodireção na aprendizagem 
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Participantes do 2º ano (horário diurno e horário pós-laboral) 

Classificação intermédia de curso 
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Participantes do 2º ano (horário diurno e horário pós-laboral) 

Carga de trabalho 
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Participantes do 3º ano (horário diurno e horário pós-laboral) 

Autodireção na aprendizagem 
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Participantes do 3º ano (horário diurno e horário pós-laboral) 

Classificação intermédia de curso 
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Participantes do 3º ano (horário diurno e horário pós-laboral) 

Carga de trabalho 
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Participantes do horário diurno (1º ano, 2º ano e 3º ano) 

Autodireção na aprendizagem 
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Participantes do horário diurno (1º ano, 2º ano e 3º ano) 

Classificação intermédia de curso 
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Apêndice 6 Análise de conteúdo 

Fiabilidade da codificação das entrevistas (alfa de Krippendorff) 

Matrizes de concordância 

  

Matriz de concordância da entrevista 1 (33 unidades 

de registo) 

Matriz de concordância da entrevista 2 (23 unidades 

de registo) 

 

Resultados obtidos com a macro KALPHA para o SPSS 
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Dimensão autonomia na aprendizagem (características, perceção e importância; 

contexto académico; relação com a carga de trabalho e o desempenho 

académico) 

Dimensão autonomia na aprendizagem: características, perceção e importância 

Participante 295 AA1 R12 Sim, eu acho que sim [que consigo aprender de forma autónoma]. Por 
exemplo, tive que aprender autonomamente no último semestre SolidWorks. 

Participante 295 AA1 R13 É raramente, porque há uma coisa chamada preguiça. Acho que todos nós 
temos isso, não é? Aprendi [autonomamente] porque tinha de ser, não foi 
porque [quisesse aprender dessa forma]. 

Participante 295 AA1 R14 Exatamente. É isso. [Acho que sou capaz, mas nem sempre tenho vontade 
de o fazer]. 

Participante 295 AA1 R15 Por exemplo, [quando numa aula é abordado um tópico] que até é [apenas 
uma curiosidade, o facto de me parecer interessante, faz com que vá 
pesquisar para saber mais]. Isso é ser autónomo. Apesar de ser uma 
curiosidade, apesar de não ser estudo para a [unidade curricular], é uma 
coisa que, se calhar, um dia até me vai fazer falta. Se calhar alguém vai falar 
[disso] e eu até vou saber [o que é]. Eu não ando [aqui] só para tirar um 
curso. Ando [aqui] para aprender mais do que isso. Aprender a conviver… 
Tenho colegas, tenho professores. Acho que é importante, não é? É o 
desenvolvimento não só intelectual por estarmos a aprender coisas novas, 
mas também psicológico, porque estamos a fazer, estamos a tomar opções. 
Amanhã tenho teste, na semana passada tive teste. Estou cansado. Não vou 
estudar. Não, tenho de estudar porque amanhã tenho teste. São decisões. 
Também é ser autónomo. Sermos capazes de organizar as nossas coisas, é 
ser autónomo. [Ser autónomo não é só]: “Não aprendi SolidWorks, agora 
vou-me pôr no YouTube a ver vídeos, e vídeos, e vídeos”. 

Participante 295 AA1 R16 Acho que é muito importante [saber aprender de um modo autónomo]. 
Porque futuramente não vamos ter ninguém connosco a explicar-nos as 
coisas, ou a fazer as coisas connosco. 

Participante 176 AA1 R10 Não, [não me considero um estudante autónomo]. 
Participante 176 AA1 R13 Sim, [acho que é importante para os alunos aprenderem a fazer este tipo de 

coisas sozinhos]. Acho que o método de estudo influencia muito a nota final. 
Se aprendermos a estudar, a trabalhar, a planificar o exercício por passos, 
[isso é importante]. Há Engenheiros que dão isso, e ajuda bastante. E acho 
que é, sem dúvida, importante. 

Participante 176 AA1 R15 [Acho que sim, que era capaz de aprender sozinho], desde que, por exemplo, 
a matéria estivesse toda bem estruturada e organizada, com uma espécie de 
um guia de como fazer. Se não [houvesse] esse guia seria mais complicado 
porque [precisaria] da ajuda do professor. Em termos de matérias, a 
intervenção do professor é essencial. 

Participante 176 AA1 R16 Não, não me considero [muito autónomo na forma como aprendo]. 
Participante 176 AA1 R17 [Não me considero um estudante autónomo, porque] não tenho aquele 

incentivo para estudar, e [preciso] de um professor a explicar-me as coisas 
para eu depois conseguir aprender. Não tenho aquela [vontade] de querer 
saber mais e estar sempre a procurar coisas. Tenho que ter sempre alguém 
por trás para poder aprender. 

Participante 176 AA1 R20 Sim, sim, [é bom se a pessoa for capaz de chegar mais longe sozinho]. 
Participante 242 AA1 R23 Acho que sou autónomo. Estudo, [e] às vezes tenho algumas dúvidas. 

Normalmente tiro-as com colegas. Às vezes estudo acompanhado, em 
unidades curriculares com exercícios, [e] com mais matemática. 
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Dimensão autonomia na aprendizagem: características, perceção e importância (cont.) 

Participante 242 AA1 R24 [Ser autónomo] é procurar desenrascar-me sozinho. [Se] não estou a 
perceber, vou procurar. Vou procurar um sítio onde isto esteja explicado. 
[Caso contrário, começava a pensar:] “e agora quem é que me vai explicar 
isto? Não vou conseguir…” e desistia. Tenho de procurar obter o 
conhecimento [de que necessito quando há algo] que não estou a perceber. 

Participante 242 AA1 R25 Sem dúvida [, que ser capaz de aprender autonomamente é importante]. 
Participante 168 AA1 R11 [Se sou uma pessoa capaz de aprender de forma autónoma?] Eu sou uma 

pessoa que sozinha se distrai bastante facilmente. Mesmo em grupo distraio-
me muito facilmente, mas gosto mais de estudar em grupo. Raramente 
estudo em casa. Estudo aqui no ISEP com os meus colegas, porque é 
diferente estarmos a estudar todos juntos. [Se eu tiver] uma dúvida [haverá 
um colega que percebe melhor esta matéria], e se ele [tiver uma dúvida pode 
ser que eu saiba]. Explicamos uns aos outros e acabamos por, 
[provavelmente] compensar o [facto de] estudarmos menos tempo. [Por 
sermos um grupo de pessoas, acabamos por] cobrir melhor a matéria. 

Participante 168 AA1 R12 Eu consigo aprender sozinho, não é essa a questão. Por exemplo, eu antes 
de ir fazer o curso de Solidworks, já sabia trabalhar no Solidworks. Aprendi 
sozinho. Achei [que era] importante, e cheguei a casa e [aprendi com a ajuda 
do] YouTube. Fiz o curso por causa do certificado, porque acho que é 
importante termos a certificação do que sabemos fazer. Há muitas coisas que 
eu sei fazer que não me ensinaram. Se eu precisar de aprender sozinho, 
consigo. 

Participante 168 AA1 R13 [Alguém que seja um estudante autónomo] precisa de ter muita força de 
vontade. É mesmo preciso insistir nas coisas. [Quando tenho de o fazer 
sozinho,] sou capaz de demorar mais um bocado. Se calhar [é esse o meu 
principal obstáculo à autonomia]. É mais a preguiça do que a força de 
vontade. 

Participante 380 AA1 R14 Sim, [considero-me] um [pouco um estudante autónomo]. Principalmente no 
segundo ano, como faltei [a mais aulas], tive de estudar muitas vezes 
sozinho. Mas como tinha amigos que percebiam bem as coisas e eram 
também autónomos, ajudávamo-nos uns aos outros. [E] assim, uma ideia 
daqui, uma ideia d’acolá, íamos formulando os problemas… 

Participante 380 AA1 R15 [As principais características de um estudante autónomo são ter] facilidade 
de aprendizagem e de leitura de livros. Fácil compreensão e aprendizagem e 
assimilação de conhecimentos. Isso ajuda bastante. 

Participante 380 AA1 R16 Não [, isso não é suficiente para ser um estudante autónomo]. Precisamos 
sempre de ajuda. Há certos pormenores que depois, no exame falham, não 
é? Ou que nós não nos lembramos ou por não termos ido às aulas nem 
sequer ouvimos falar daquilo, não [sabíamos mesmo]. Porque ser autónomo 
não significa [saber] tudo. [Sabemos] o que lemos e o que estudamos, o 
resto passa-nos ao lado. 

Participante 380 AA1 R17 É, não em demasia, mas é importante [ser autónomo]. 
Participante 380 AA1 R18 [Sim, ser autónomo é] bastante [importante no exercício da profissão]. Eu tive 

a sorte de apanhar um chefe bastante “porreiro”, que me tem ajudado 
bastante a aprender, mas uma pessoa que não tenha [essa] sorte, não tem 
hipótese. Tem uma ajuda aqui e acolá, mas tem de se safar sozinho. 

Participante 380 AA1 R22 Depende, depende. Provavelmente [a importância da autonomia] passa-nos 
um bocado ao lado. Até dizemos: “Ah, ele nem se importa”. É verdade. Agora 
tenho uma visão um bocado diferente. 
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Dimensão autonomia na aprendizagem: características, perceção e importância (cont.) 

Participante 335 AA1 R10 Sim [, considero-me um estudante autónomo]. Penso que houve sempre 
bastante autonomia no estudo até porque sempre nos foi fornecido bastante 
material de trabalho. Considero-me um estudante completamente autónomo. 
[Talvez também por isso, podia, por vezes, como] referi, deixar as coisas 
para o final. [Quando chegava a altura e tinha de estudar], [havia] os 
exercícios resolvidos e tudo, mas era preciso ir buscar livros… 

Participante 335 AA1 R11 Provavelmente [o que distingue um estudante autónomo é] a capacidade de 
ir buscar a informação a sítios menos acessíveis. Ou seja, a informação que 
nos é dada no moodle é dada no enquadramento da aula e [temos os] 
exercícios que são dados nas aulas. Para quem, que era muitas vezes o que 
eu fazia, esperava até ao final do semestre para começar a estudar, estudar 
a partir dali sem ter ido às aulas, é complicado. Muitas vezes tinha de ir 
buscar informação a outros sítios, outros livros, livros recomendados que 
nem são usados nas aulas e costumam vir na ficha da [unidade curricular]. E 
era um pouco por aí, era um pouco por aí. 

Participante 335 AA1 R19 Eu defendi aqui que realmente me safava muito bem a estudar 
autonomamente, mas claro que havia dificuldades em certas unidades 
curriculares, principalmente unidades que envolviam uma parte mais… se 
calhar mais prática e empírica do que propriamente lógica. [Quando assim 
era,] fazia a procura de informação, que era muito mais complicada nesses 
casos. Também recorria a colegas, porque se calhar era a fonte de 
informação mais óbvia. Mas havia essa dificuldade, era muito mais difícil de 
estudar para uma [unidade curricular] com base empírica, do que para uma 
com base mais científica. Nessas havia mais dificuldade de estudar 
autonomamente. 

Participante 142 AA1 R11 Acho que sou um estudante autónomo, [pois] fiz uma grande parte das 
[unidades curriculares] nucleares e algumas das [unidades curriculares] em 
que tive melhores notas [fi-las] a estudar sozinho, portanto penso que tenho 
capacidade para fazer o meu estudo de forma autónoma. Não é algo que eu 
tenha preferência em fazer e prefiro fazer o meu estudo acompanhado pelo 
professor e tendo oportunidade de enriquecer os meus conhecimentos com o 
contacto com o professor. Agora isso, nem sempre é possível e quando não 
é, eu acho que sou capaz de dar resposta a isso individualmente. 

Participante 142 AA1 R12 Penso que ser autónomo começa por saber ir buscar os recursos 
necessários à aprendizagem, saber ir buscar recursos à internet, por 
exemplo, através do acesso fácil ao Youtube, por exemplo, ou a plataformas 
de ensino online como o Udacity, onde há vários pequenos cursos sobre 
assuntos que nós abordamos na faculdade, saber ir buscar livros e distinguir 
os livros que valem a pena… os livros pelos quais vale a pena estudar dos 
livros pelos quais não vale a pena estudar, na biblioteca. Temos uma 
biblioteca com vários milhares de livros, que são muito pouco usados mas 
que são muito úteis, e portanto, acho que primeiro é essa fase de recolha de 
recursos para a aprendizagem, e depois é saber fazer uma autoavaliação e 
saber quais é que são as fragilidades, que assuntos é que têm de ser 
abordados com mais atenção e quais é que já não têm de continuar a ser 
abordados e ter alguma persistência para não nos deixarmos assustar, às 
vezes, com a quantidade de informação que vamos ter de [estudar] e saber 
dividir isso em pequenos pedaços e ir conquistando terreno à matéria aos 
bocados. Mas sobretudo, ter esta persistência e capacidade para angariar 
recursos. 
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Dimensão autonomia na aprendizagem: características, perceção e importância (cont.) 

Participante 142 AA1 R13 Eu acho que é imprescindível ser autónomo na aprendizagem, pelo menos 
até determinado ponto, porque penso que a verdadeira aprendizagem e a 
aprendizagem que se regista de forma mais definitiva é a que nós adquirimos 
quando somos confrontados com a dificuldade em resolver problemas. Nós 
em engenharia temos uma vertente bastante prática, e vamos ver que ir às 
aulas e ouvir um professor a falar serve-nos de muito pouco para aprender, 
que a aprendizagem se vai dar de facto quando estamos a tentar resolver 
problemas e somos confrontados com as coisas que não sabemos. 

Participante 304 AA1 R11 [Aprender de forma mais ou menos autónoma] depende da [unidade 
curricular]. Há [unidades curriculares] que eu até percebo mais, há outras que 
tenho que pedir ajuda a um colega que até percebe mais. Nas [unidades 
curriculares] que exigem mais cálculos, eu até me consigo safar bem, mas 
naquelas [mais teóricas] tento perceber a lógica [com a ajuda] de outros 
colegas e até mesmo do professor. Varia um pouco. 

Participante 304 AA1 R12 [Uma situação que ilustra o facto de ser um estudante autónomo, seria, por 
exemplo:] tenho uma aula e fiz uns exercícios e até acabei por perceber mas 
acho que necessito de praticar mais em casa, não só aqueles, repeti-los, mas 
fazer outros, dentro do mesmo género, e faço logo isso. No dia a seguir, 
tento passar a limpo a aula e tento perceber, tento pôr aquilo organizado para 
quando for estudar para o exame [ter tudo o que necessito]. 

Participante 304 AA1 R13 [Um estudante que aprende de forma autónoma] é aquele que indo às aulas, 
tenta perceber a matéria, tenta organizar, tenta ver o que o professor fez e 
sozinho consegue perceber e organizar bem a matéria para as provas. 

Participante 304 AA1 R14 Sim [, acho que é importante aprender de forma autónoma], haver um 
esforço individual, não é? Claro que surgem sempre algumas dúvidas mas 
haver sempre aquela tentativa de chegar à resposta sozinho, tentar… 

Participante 279 AA1 R12 Sou, tenho provas que sim [, que sou capaz de aprender de forma 
autónoma]. Há muitas unidades curriculares em que não [percebia] nada nas 
aulas, [mas] o YouTube ajuda muito, às vezes. 

Participante 279 AA1 R18 [O que é que caracteriza uma pessoa que é autónoma na forma como 
aprende é] pesquisar, [e] saber onde pesquisar. Conhecer pessoas que 
concluíram as unidades curriculares com boas notas e que podem dar uma 
ajuda. Ir aos gabinetes dos engenheiros tirar dúvidas, também. São sempre 
super acessíveis. Nunca me puseram nenhum problema. “Ai não sabe isto? 
Está a gozar comigo?” Nunca me disseram isso. As aulas teóricas são 
importantes, mas se uma pessoa quiser ter o trabalho por fora, que é a minha 
opção, acho que também se dá bem. 

Participante 279 AA1 R19 Sim [, acho que é importante ser capaz de aprender de forma autónoma]. 
Quando chegarmos ao mercado de trabalho não vamos ter os Engenheiros a 
dizer: “Vai fazer assim e assim.” Temos que saber o que fazer, onde pedir 
ajuda e ter as próprias fontes. 

Participante 097 AA1 R11 Sim[, acho que sou um estudante capaz de aprender de forma autónoma,] a 
partir do momento que tenho as ferramentas adequadas. 

Participante 097 AA1 R12 [O que me caracteriza como estudante autónomo, é facto de], se eu pegar 
num programa de uma [unidade curricular], se me darem as referências 
bibliográficas que seja sugerido consultar, e se tiver uns apontamentos, a 
partir daí, com aquilo que dispomos agora, que é a famosa internet, eu 
consigo ir buscar vídeos, não portugueses, português brasileiro, inglês, de 
algumas matérias. Sobre a unidade curricular (…), encontrei um site 
brasileiro com um professor brasileiro que [devido à] maneira como ele 
explica e apresenta os casos, aprendi mais lá do que aqui [no ISEP]. 
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Dimensão autonomia na aprendizagem: características, perceção e importância (cont.) 

Participante 097 AA1 R13 [Enquanto estudante autónomo,] se me disserem que há certas coisas que é 
preciso saber para ser engenheiro, é eu ser capaz de esgravatar, e propor-
me para exame. 

Participante 097 AA1 R14 [Ser um estudante autónomo é] pesquisar e esgravatar. É o chamado fazer 
pela vida, entre aspas. 

Participante 097 AA1 R15 Sim, [ser um estudante autónomo é importante]. Se a gente estiver à espera 
que os outros nos digam o caminho que temos de seguir, não vale a pena. 
Até ao caixão vou estar sempre à espera que me digam “é para aquele lado”. 
Se me aparecer uma dificuldade na vida vou ficar à espera que alguém me 
diga, “anda para este lado que és capaz de ter sorte”. 
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Dimensão autonomia na aprendizagem: contexto académico 

Participante 295 AA2 R17 Sem dúvida [que o curso promove essa autonomia] (apontando para o livro 
que foi buscar à biblioteca para Anteprojecto 2). [Os anteprojetos] são 
unidades curriculares que eu acho que são essenciais. 

Participante 295 AA2 R18 Há coisas que não [me] cabem na cabeça. Por exemplo, vou falar de uma 
unidade curricular em específico, porque se não [o fizer, não se vai perceber 
aquilo] que eu estou a [querer] dizer. Estou a falar da unidade curricular (…). 
Falamos em (…), falamos da forma como as (…) encaixam… Não vamos 
falar! Vamos fazer! É isso que não me [cabe] na cabeça. É a unidade 
curricular que neste momento, neste semestre, me está a fazer imensa 
confusão, tanto [as aulas] teóricas, como práticas, porque acho que não [se 
aprende só a] falar sobre aquilo. Nós estamos ali e, de repente, [começo] a 
imaginar um (…) e outro (…). Não vamos falar, vamos fazer. Porque é uma 
coisa que eu podia fazer [sozinho em casa], mas não tenho meios... [Se eu 
tivesse] hipótese de ter [os materiais] comigo em casa, e pudesse produzir o 
(…), eu teria feito uma coisa destas para perceber a dinâmica daquilo que 
[estávamos] a dar [nas aulas]. Poderia fazer um trabalho mais autónomo… E 
estamos a falar disto porquê? Porque falámos de anteprojeto, que é um 
trabalho muito mais autónomo, e é isso que é suposto ser. Eu acho que há 
outras unidades curriculares que também deviam ter isso. Por exemplo, a 
unidade curricular (…) é uma delas. 

Participante 295 AA2 R19 Não, não vamos tirar a conclusão [que nas unidades curriculares mais 
tradicionais não há nenhum incentivo ao desenvolvimento da autonomia]. 
Vamos para as aulas práticas de uma unidade curricular como (…), por 
exemplo. O professor não começa a fazer o exercício no quadro. O professor 
diz “Façam!” e depois faz. Se nós fizermos, é autonomia… [A nossa 
autonomia está a ser estimulada]. 

Participante 295 AA2 R20 Sim, sem dúvida [que ter estado no curso contribuiu para melhorar a minha 
autonomia] em termos de raciocínio. Nós vamos sendo moldados, não é? 

Participante 295 AA2 R21 Costumo dizer que nós não estamos sozinhos, nós também somos produtos 
de uma sociedade tecnológica e isto que [temos aqui no ISEP] é uma micro-
sociedade. E todas as pessoas que estão cá contribuem para o nosso 
desenvolvimento, e para a formação. Por exemplo, a palestra de 4ª feira: um 
orador fantástico. Eu estava lá e estava a ouvir e estava interessado e quem 
me dera [a mim], um dia mais tarde poder ser um orador como ele. É isso. 

Participante 295 AA2 R22 Não, [acho que os professores nas unidades curriculares não valorizam essa 
autonomia]. Sou franco. Acho que não. Estamos 40 pessoas na sala, por 
exemplo. Cinco ou seis acabam o exercício antes do professor começar a 
fazê-lo no quadro. O que é que isso traz de bom? Traz de bom para mim 
que, “Olha fiz o exercício sozinho, porreiro, estou satisfeito comigo mesmo”. 
Se calhar o professor até fica a olhar e diz “Olha aquele rapaz até conseguiu 
fazer o exercício sozinho”. Mas o que é que isto, percebe? Mas também 
[como poderiam] valorizar? “Olha, toma lá, foste o primeiro”. Também de que 
forma? 

Participante 176 AA2 R11 Acho que [a forma como aprendo] depende muito do professor e dos 
colegas. Dos colegas, por causa do barulho, [do ambiente na aula]. Por 
exemplo, à noite, em termos de concentração é muito melhor, [porque não há 
barulho]. E [do] professor, também depende, [na medida] em que cativa o 
aluno e dá exemplos práticos daquilo que estamos a fazer. Muitas vezes, nós 
ficamos a olhar para o quadro [e pensamos] "para que é que vamos usar 
isto?” Já me aconteceu eu perguntar ao Engenheiro e ele dá-me um exemplo 
prático [que] já me fez perceber.  
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Participante 176 AA2 R12 [Quando o professor não está presente, quando estou em casa,] desde que 
tenha a matéria, e as bases para resolver os exercícios bem [estruturadas], 
corre bem. Tenho é que ter a base, as fórmulas todas, etc.… 

Participante 176 AA2 R14 [Sim, acho que há unidades curriculares que incentivam mais este tipo de 
trabalho]. Já tive unidades curriculares em que os professores diziam o 
número do exercício e davam tempo para resolver, e [outras nas quais os 
professores] simplesmente “chapavam” aquilo no quadro. [Aprende-se 
melhor quando os professores dão tempo para resolver os exercícios], mas 
eu prefiro primeiro ver [um exercício] feito e depois, em casa, tendo já o 
exercício resolvido, começar a trabalhar. 

Participante 176 AA2 R18 Sim, sim [acho que os professores incentivam e reconhecem a autonomia 
dos alunos]. Muitas vezes os Engenheiros fazem até pequenos 
[comentários], “se tiverem curiosidade consultem tal site da web”… 

Participante 242 AA2 R26 Sim [,o curso contribui para que os alunos desenvolvam essa capacidade]. 
Porque aqui não há tanta ajuda, tanto contacto direto com os professores, 
como era no [ensino] secundário. No [ensino] secundário, [sempre que havia] 
dúvidas, o professor resolvia e [explicava como se fazia]. Aqui já é diferente. 
[O professor diz:] “Vá procurar”. As pessoas são incentivadas a procurar [por] 
elas próprias o resultado. 

Participante 242 AA2 R27 Não tenho assim nenhuma [unidade curricular que possa destacar por 
contribuir mais para a autonomia]. 

Participante 242 AA2 R28 Sim, neste momento [com o anteprojeto], por acaso [até] sinto isso. Se calhar 
difere muito de engenheiro para engenheiro, mas com o engenheiro que 
tenho é “desenrasca-te”, “tens que ver, tens que procurar”. É mais difícil, é 
bem mais difícil do que chegar e “faz isto e isto”. Na altura não [, não é 
positivo], mas depois acaba por ser. 

Participante 242 AA2 R29 [Sim, acho que os professores] exigem [trabalho autónomo] porque na 
maioria dos casos não é possível passar sem isso. [E] acho que sim, [que] 
acabam por valorizar. 

Participante 242 AA2 R33 [Sim, noto diferença na autonomia conforme vou avançando no curso]. Se 
calhar [no 1º ano começava a pensar:] “E o que é que eu faço?”, “E não me 
dizes o que é eu tenho de fazer?” Agora talvez já tenha outra mentalidade. Já 
tenho de me desenrascar, tenho de fazer por isso. Acho que sim, [que evolui 
no aspeto ser capaz de aprender mais autonomamente].  
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Dimensão autonomia na aprendizagem: contexto académico (cont.) 

Participante 168 AA2 R14 [Sim, acho que o curso contribui para promover a autonomia dos estudantes]. 
Acho que o facto de, por exemplo, as aulas teóricas não serem obrigatórias, 
já dá [aquela ideia] aos alunos de que, se calhar, as aulas não são tudo. E, 
falo por mim, porque eu raramente vou às [aulas] teóricas. [Contudo,] em 
casa, antes de ir às [aulas] práticas, vejo as teóricas que foram dadas 
naquela semana, para ter noção do que vou fazer, antes de chegar lá. Uma 
pessoa tem que rever a matéria que foi dada para ter mais ou menos uma 
noção. É claro que nós ao lermos os slides, não vamos perceber o mesmo 
que tínhamos percebido indo à [aula] teórica com o professor a explicar, é 
verdade. Mas esforçamo-nos mais um bocado e quando formos à aula 
prática, já vamos perceber bem. No primeiro ano, [eu] tinha estatuto de 
dirigente associativo, portanto não tinha faltas e consegui gerir muito bem o 
meu tempo, porque havia aulas que eu não ia de dia e acabava por ir à noite. 
Vinha à noite de propósito para ir às aulas e acho que [poder fazer essa 
escolha é melhor para os alunos]. Claro que é mais difícil para o ISEP gerir 
as turmas… Eu fiz bastante isso, o semestre passado. Eu gosto muito da 
praxe e sou muito ativo, e muitas vezes há coisas da praxe à noite e eu tenho 
noção que depois no dia a seguir vou ter sono para ir às aulas. [Quando é 
assim, falo com os professores e peço para assistir à aula da noite.] Claro 
que, [para o ISEP] é mais difícil de gerir, mas dá uma liberdade diferente aos 
alunos. 

Participante 168 AA2 R15 [Acho que os professores incentivarem e valorizarem que os alunos façam 
trabalho autónomo] depende. Nas [unidades curriculares (…) e (…)] foi 
bastante isso. “Agora vamos fazer este trabalho e vocês vão fazer sozinhos; 
eu não estou a fazer e vocês se precisarem vão-me chamar e eu vou-vos 
ajudar” e a Engenheira (…) também faz isso na [unidade curricular (…)]. 
Porque é diferente. Há engenheiros que não [fazem isso]. [Preferem] “Eu vou 
resolver no quadro e vocês vão ver como é que se faz”. Depende um bocado 
das [unidades curriculares], porque se calhar essa abordagem de “Eu vou 
fazer e vocês vão ver e é assim que se faz.” [tem mais sucesso em unidades 
curriculares de certas áreas]. Mas há outras [unidades curriculares em] que 
[isso não acontece]. 

Participante 168 AA2 R16 Incentivar um aluno a fazer e depois o professor vir ajudar, facilita ao aluno 
“encaixar” [a matéria], porque está a resolver à maneira dele, está a 
compreender ele o exercício e não [apenas] a [seguir o raciocínio] do 
professor. É diferente. Por exemplo, eu tive bastante dificuldade na [unidade 
curricular (…)] e, por acaso o que me ajudou bastante foi o Engenheiro (…) 
que desperdiçou duas horas da vida dele a explicar-me como é que se 
começa um exercício. Ajudou-me bastante porque eu [perguntava] “Oh Sr. 
Eng., então é assim?” [ao que ele respondia:] “Não, tens que ver diferente, 
tens que ver assim e assim”. Explicou-me a maneira dele de ver, e eu 
comecei a ver como ele e já consegui fazer. Há [unidades curriculares que 
não pode ser assim. São diferentes]. Por exemplo, na [unidade curricular 
(…)], [a forma como eu abordo] um exercício é totalmente diferente [da] do 
professor. Mas [tenho] a cotação toda na mesma porque o que fiz está certo, 
[apesar de ser] diferente. [Neste caso, é algo que está muito dependente do 
que] o aluno já sabe de trás. 

Participante 380 AA2 R19 Sim, sim [acho que o curso promove essa autonomia]. Mesmo a nível dos 
projetos e dos trabalhos, [o curso] permite-nos ganhar essa autonomia, fazer 
as coisas sozinhos. 
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Participante 380 AA2 R20 Sim, não é só o projeto, mas também em outras unidades curriculares. 
Temos sempre uma orientação, [mas] lá está, temos de mostrar interesse 
para tal. Mas isso é como tudo, não é? No trabalho é igual. Se não 
mostrarmos interesse também não temos [ajuda]. Ninguém nos vem 
perguntar nada. Mas se mostrarmos interesse, recebemos sempre orientação 
por parte do docente. Mas [tirando isso], temos de [fazer] sozinhos. 

Participante 380 AA2 R21 Sim, acho que [os professores] valorizam [a autonomia dos estudantes]. 
Aliás, [os professores salientam-no] bastantes vezes, [a importância de 
mostrarmos] interesse. 

Participante 380 AA2 R23 Acho que foi mesmo o facto de ter faltado mais às aulas [que contribuiu mais 
para a minha autonomia]. Acho que ajudou bastante. Tive de me desenrascar 
sozinho. 

Participante 335 AA2 R13 [Se o curso incentiva a autonomia do estudante] é uma pergunta um pouco 
complicada. Penso que em certas [unidades curriculares] sim [, a autonomia 
é incentivada], em certas [unidades curriculares] há isso porque não estamos 
a falar de exercícios tão repetitivos. Aquilo que nos estão a dar nas aulas é 
[semelhante, à primeira vista, ao que sai nos exames] mas na prática não é o 
mesmo. Mas lá está, haverá outras que nem tanto. 

Participante 335 AA2 R14 Sim, isso penso que sim [,existe um esforço dos professores para promover a 
autonomia dos alunos]. Eu pelo menos sempre senti esse incentivo e [há] 
também o facto de não [nos] darem “a papinha toda feita”. 

Participante 335 AA2 R15 A ideia que tenho, é que essa avaliação não era tão evidente para os 
professores, que [a autonomia] não era um facto tão evidente a ponto de ser 
valorizado. É essa a ideia que tenho, que não. Não estou a ver nenhuma 
situação em que realmente se visse, não por culpa dos professores, mas 
pela forma como as aulas são dadas. Muitas vezes temos turmas práticas 
com bastantes alunos. É claro que é impossível estar a fazer a avaliação de 
todos esses alunos. Realmente nunca senti que esse facto fosse valorizado 
no sentido da avaliação. 

Participante 335 AA2 R16 Mais uma vez, teria de referir o projeto [como uma atividade importante para 
a promoção da autonomia]… Ainda por cima, nós eramos uma turma de 20 
alunos, [com] 10 grupos de dois alunos. O professor ter que acompanhar 
todos estes grupos, todos com a mesma dificuldade de iniciar, de começar… 
Nós procurávamos a ajuda entre grupos e até conseguíamos. O professor 
tinha explicado [o possível] na aula, e nós depois cá fora ou durante a aula a 
falar [acabávamos por complementar o conhecimento que tínhamos, entre 
colegas, e funcionava]. 

Participante 335 AA2 R20 Em relação à licenciatura, penso que uma das mais-valias e que eu senti 
agora que comecei a trabalhar, é que nos preparou para esse trabalho mais 
autónomo de procura de informação, de procurar… o chamado 
“desenrascar”. Sinto isso, senti isso e também tive esse feedback de outros 
colegas que já estão a trabalhar há mais anos e de outras pessoas que 
trabalham com colegas do ISEP, que têm essa capacidade e também um 
pouco, não sei se do ISEP, ou em geral, de… capacidades sociais.  



PROCESSO DE BOLONHA, AUTONOMIA NA APRENDIZAGEM E CARGA DE TRABALHO 

UM ESTUDO COM ESTUDANTES DE ENGENHARIA 

APÊNDICES  443 
 

Dimensão autonomia na aprendizagem: contexto académico (cont.) 

Participante 142 AA2 R14 Eu acho que uma maior autonomia dos alunos não significa, [como] muitas 
vezes se tende a crer, um menor envolvimento do professor. Acho que uma 
maior autonomia implica um maior envolvimento do professor já no 
seguimento do que tinha referido em relação à [unidade curricular] de 
anteprojeto, por exemplo, mas isto acontece em muitas outras. O professor 
tem de perceber qual é a resposta que está a ser dada pelo aluno e exigir 
conformidade e penso que isso é, sobretudo, o que vai contribuir para uma 
maior ou menor autonomia dos alunos. É o acompanhamento que é feito por 
parte do professor e penso que isso é mais fácil na medida em que haja 
menos alunos por professor e o professor tenha maior disponibilidade de 
tempo para perceber como é que está a andar o trabalho do aluno, quais é 
que são as suas potencialidades, quais é que são as suas dificuldades e 
saber adequar o plano de trabalho a essas especificidades. 

Participante 142 AA2 R15 Penso que sim, [que a frequência do curso contribuiu para melhorar a minha 
autonomia], mas penso que isso podia ter acontecido de forma mais 
evidente. Eu pessoalmente iria ter muito mais dificuldade em fazer o curso se 
assim fosse, mas acho que se houvesse uma maior componente de projeto 
em todas as [unidades curriculares] e não só nas [unidades curriculares] de 
projeto, seria incutida uma maior autonomia nos alunos. Eu como trabalhei 
desde o início do curso, iria ter muita dificuldade em fazer o curso dessa 
forma, porque iria exigir muito mais trabalho autónomo ao longo dos 
semestres e iria exigir que eu dedicasse o meu tempo não só no final mas ao 
longo de todo o semestre. Mas, sim, penso que até determinado ponto, nas 
[unidades curriculares] de projeto eu ganhei capacidade de ter trabalho 
autónomo mas penso que isso poderia ter acontecido de forma muito mais 
evidente. 

Participante 142 AA2 R16 [A capacidade de trabalhar autonomamente] é valorizada nas [unidades 
curriculares] de projeto, mas na grande maioria das nossas [unidades 
curriculares isso não acontece]. Neste semestre, a única [unidade curricular] 
que não tem como a única forma de avaliação um teste escrito é a [unidade 
curricular] de projeto e portanto, muito dificilmente a capacidade de trabalho 
autónomo dos alunos pode ser valorizada, ou qualquer outra capacidade dos 
alunos pode ser valorizada pelos professores através de um exame final 
escrito e como isso só não acontece numa [unidade curricular], acaba por ser 
difícil haver esse reconhecimento. 

Participante 304 AA2 R15 Sim [, acho que o curso contribui para que os alunos se tornem mais 
autónomos]. Por exemplo, [nas unidades curriculares (…) e (…)] temos uma 
sebenta que é dividida em unidades e cada unidade tem 20 exercícios e o 
professor na aula só resolve 6 ou 7 e tenta deixar [os restantes] para o aluno 
tentar resolver sozinho em casa e tirar as dúvidas. 

Participante 304 AA2 R16 Sim, [, acho que o curso já contribuiu para melhorar a minha autonomia, pois] 
tive que me adaptar. No secundário temos sempre o apoio do professor e na 
faculdade temos que ser nós a procurar. 

Participante 304 AA2 R17 Sim, penso que sim [que os professores reconhecem o trabalho autónomo 
dos alunos]. Pelo menos quando tiramos algumas dúvidas e mostramos ao 
professor aquilo que tentamos fazer penso que eles se apercebem… 

Participante 304 AA2 R22 O anteprojeto 1 que eu fiz foi das cadeiras que eu fiz que foi necessário muito 
trabalho da parte do grupo sozinho, em pesquisar, até tivemos que nos 
deslocar a algumas empresas que trabalhavam no tema em questão, e 
acabou por ser engraçado, mas exigiu muito trabalho, e muita pesquisa, mas 
acabámos até por conseguir perceber bem. 
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Participante 304 AA2 R23 Sim [, o contributo do anteprojeto para a autonomia foi positivo]. Exigiu muito 
trabalho. Exigiu conhecimento de termodinâmica, de mecânica dos fluidos, e 
também algum conhecimento mais de desenho, de Solidworks, Autocad, 
exigiu muito. O grupo não estava muito à vontade com isso e acabámos por 
tentar aprender mais e pesquisar e praticar. 

Participante 279 AA2 R20 Acho que [o incentivo por parte dos professores para trabalhar de modo 
autónomo] depende das unidades curriculares. As unidades curriculares de 
anteprojeto são muito assim. É essa a função delas. Os alunos têm que fazer 
as coisas e saber como se desenrascar. E é isso que se deve fazer. É isso 
[que é ser Engenheiro]: “Queremos isto, isto e isto e têm duas semanas.” Nas 
outras unidades curriculares, nós temos os apontamentos que são dados, e 
também há Engenheiros que dão apontamentos suplementares. Quem quiser 
pode ir buscá-los, mas não é obrigatório. As pessoas que quiserem aprender 
mais sobre certo assunto sabem onde ir buscar [informação]. Agora com a 
internet, com o YouTube, os blogs, há tanta coisa… [Só não obtém a 
informação quem não quiser] e quem não souber inglês. 

Participante 279 AA2 R21 [Se os professores valorizam a autonomia dos estudantes?] Acho que é o 
que eu disse anteriormente. O ensino português só valoriza a nota. 

Participante 279 AA2 R22 Sim, [acho que o curso está estruturado de modo a que os alunos possam ir 
aprendendo a ser autónomos] As integradoras são importantes, são bastante 
importantes [para se ir aprendendo a ser autónomo]. Têm os relatórios, saber 
como é que se formula um relatório inteiro, de início ao fim. As bibliografias, 
porque ninguém sabe fazer as bibliografias, isso também é uma componente 
muito importante. As unidades curriculares de (…) têm a sua componente 
prática, não prática mas técnica. Decerto um engenheiro quando vai para 
uma fábrica não vai estar a fazer (…), não vai estar a fazer (…). Vai estar a 
tomar conta de quem vai estar a fazer. Mas depois tem de fazer o relatório e 
saber as bases do que está a fazer. Se nunca fez aquilo, não pode opinar 
muito sobre aquilo que está a ser feito. 

Participante 279 AA2 R23 [O melhorar a autonomia] tem a ver com o curso, tem a ver com as unidades 
curriculares, tem a ver com os engenheiros. Para acabar o curso em quatro 
anos, porque em três agora já é impossível, uma pessoa tem de começar a 
saber dar as voltas. Uma pessoa tem de ter a sua autonomia. Não pode 
esperar que os professores façam a “papinha” toda. Não pode ser assim. 

Participante 097 AA2 R16 Se calhar a base em que [o curso] foi criado, sim, [contribui para promover a 
autonomia dos estudantes]. Se calhar a maneira como alguns docentes 
transmitem o conhecimento, não. 

Participante 097 AA2 R17 Não, não acho [que tenha ficado um estudante mais autónomo por frequentar 
este curso]. E não, por uma razão muito simples. Noto que alguns 
professores tratam os alunos, e se calhar com alguma razão, como muito 
crianças. E se calhar daí, o intuito com que foi criado o curso, que é tornar as 
pessoas ágeis, que é uma coisa que uns têm e outros não têm. Em alguns 
em que não está desenvolvido, o curso ia ajudar a desenvolver. Acontece 
que muitas das vezes são tratados como crianças, ainda são “teenagers”. 

Participante 097 AA2 R18 Tive uma [unidade curricular que acho que contribuiu positivamente para a 
autonomia dos estudantes], que foi a unidade curricular (…), com o 
Engenheiro (…), e o outro engenheiro que dava as teóricas. Foi uma 
daquelas unidades curriculares em que a pessoa é obrigada… Foi falado o 
que é que é a matéria e agora vocês têm que ir ver e apresentem o relatório 
final. Tivemos que fazer o relatório, tivemos que fazer pesquisa… orientou 
um caminho. 
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Participante 097 AA2 R19 Sim, [as unidades curriculares de anteprojeto] contribuem [para melhorar a 
autonomia dos estudantes], a partir do momento que o anteprojeto que seja 
dado consiga cativar o interesse da pessoa. E cativar interesse não é eu 
gostar. Muitas das vezes é a maneira como é apresentado. Por exemplo, o 
professor (…) tentou saber aquilo que nós fazemos na vida e o que é que 
nós queríamos fazer, e nós dávamos duas ou três opções. Se não lhe 
agradava, se ele via que era demasiado, ele começava a elaborar assim uns 
sonhos meios malucos, com o devido respeito, e que punha as pessoas a 
pensar. “Vocês têm que levar isto lá para cima. Agora resolvam”. Houve 
colegas que chegaram a apresentar uma ideia e ele começava a fazer o 
papel de advogado do diabo. “Ah pois, mas vais gastar mais assim, e a água 
no primeiro andar vai sair da torneira e vai partir as pias, e lá em cima vai 
chegar normal.” Ah, então vou reduzir a pressão. No primeiro andar está 
bom, mas lá em cima, o desgraçado nunca toma banho, só quando chover. 
Isso obriga a procurar uma autonomia. O mesmo se aplica a anteprojeto 2. 
Seja qual for a área, é a maneira como é lançado o desafio, 
independentemente se a pessoa gosta ou se não gosta. 

Participante 097 AA2 R20 Há unidades curriculares nas quais [não é possível os professores 
reconhecerem e incentivarem a autonomia dos estudantes]. Nas que é 
possível, e da experiência que eu tenho tido, eles promovem isso. 

Participante 097 AA2 R21 [Sim, a autonomia dos estudantes] é [reconhecida pelos professores]. 
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Dimensão autonomia na aprendizagem: relação com a carga de trabalho e o 

desempenho académico 

Participante 295 AA3 R25 Estão as duas interligadas [, a autonomia e o tempo que gasto]. 
Proporcionalidade direta. Uma aumenta, a outra também. Se a autonomia 
aumentar… 

Participante 176 AA3 R19 Não faço grande coisa sozinho, mas acho que [ser mais autónomo faz 
diferença nas notas] porque nós sozinhos podemos explorar certas coisas 
que na aula não são possíveis. [É o conjunto de] todos esses conceitos, que 
[nos ajuda] a ter um conhecimento mais sólido que nos pode [ser útil no 
futuro]. 

Participante 242 AA3 R30 Acho que sim [,que nas unidades curriculares em que sou mais autónomo 
tenho melhor desempenho]. 

Participante 242 AA3 R31 Acho que se tiver que fazer sozinho, vou gastar mais tempo. Se o professor 
dissesse logo tudo [seria mais rápido]… Acho que cada vez mais me vou 
adaptando e vou chegando lá. 

Participante 242 AA3 R32 [Sim, se for mais autónomo] vou gastar menos tempo. 
Participante 168 AA3 R17 [Sim, talvez as notas que tenho dependam do facto de ser capaz de fazer 

trabalho mais autónomo numa certa unidade curricular]. É um pouco relativo. 
[Houve uma unidade curricular que eu tive uma boa nota porque era sobre 
uma matéria que eu já sabia do secundário. Numa outra, a matéria era nova, 
e tive boa nota, não por estar mais à vontade, mas porque quando me 
explicaram, aquilo] “encaixou” e tornou-se mais simples. [Numa outra], eu 
estava bastante à vontade e tinha noção de que não precisava muito de estar 
na aula. Mas, [e respondendo diretamente à sua pergunta], se calhar sim, 
porque [houve uma unidade curricular] na qual eu acabei por estar bastante à 
vontade, e era diferente porque eu ia à aula e via o exercício, e depois em 
casa até fazia mais um ou dois. Faz alguma diferença, mas às vezes, o que 
nós estamos mais à vontade não é o que temos melhor nota. Por exemplo, 
eu estava bastante à vontade [em certa unidade curricular] do semestre 
passado e não tirei uma nota muito boa, só tirei 13. Tive para ir fazer 
melhoria, mas [acabei por ter] de estudar para as outras [unidades 
curriculares e não fui]. 

Participante 380 AA3 R24 Sim. Sim, [a autonomia teve influência na nota, nomeadamente a facilidade 
em ser autónomo]. Comparando duas [unidades curriculares] em que eu fui 
autónomo, mas que numa tive mais facilidade do que noutra, sim, nota-se 
bastante a diferença [em termos de nota]. 

Participante 380 AA3 R25 Quando o tempo é escasso e se estuda à pressa, as coisas ficam presentes 
momentaneamente, vão se esquecendo [, independentemente de se ser 
mais ou menos autónomo]. Quando se vai às aulas e se vai estudando 
regradamente e regularmente fica [tudo] muito mais presente. [Não tem tanto 
a ver com a autonomia, mas com a forma como se estuda]. É, como se 
costuma dizer, “colado com cuspo”, e uma pessoa faz isso muitas vezes e 
depois acaba por se arrepender. 

Participante 380 AA3 R27 [Gastei] mais tempo [quando optei por fazer trabalho autónomo]. Mais tempo, 
claro, porque faltei às aulas. 
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Participante 335 AA3 R12 Em termos de tempo inicial, sim, [gastei mais tempo a estudar]. Mas também 
penso que teve um efeito positivo no sentido em que [me obrigou a fazer um] 
estudo [que não era] tão direcionado para os exercícios das aulas, mas [no 
qual tinha] realmente obrigação e necessidade de perceber porque é que era 
feito assim. E aconteceu muitas vezes até conseguir desenvolver um inglês 
mais técnico por causa disso mesmo, porque muitos dos livros que eram 
recomendados em português são caríssimos, [restando apenas] a solução do 
pdf online que era sempre em inglês. Nesse sentido ajudou, penso que 
ajudou. E tenho que confessar que se fizesse as coisas de novo era por aí 
que as faria, apesar de ter noção que seria mais fácil com um estudo mais 
frequente. 

Participante 335 AA3 R17 Sim. Ser mais autónomo significa melhor desempenho académico. Tanto 
académico como posteriormente, penso que há uma mais-valia profissional 
em termos de trabalho. 

Participante 335 AA3 R18 Quando fazia um estudo mais autónomo, gastava mais tempo do que se 
fizesse aquele estudo contínuo. Gastava mais tempo quando estava mais à 
vontade, [o que talvez seja um] contra senso. Na que estava mais à vontade 
[gastava mais tempo porque também sabia que] um pouco mais de estudo 
[me iria valer] uma melhor nota, [e que isso não aconteceria naquelas 
unidades curriculares em que] eu estava menos à vontade. Porque sabia que 
para certas [unidades curriculares], aquele bocadinho que ia estudar a mais 
não ia ter tanto efeito quanto isso, porque sabia perfeitamente que havia 
certas coisas que eu não ia dominar quando chegasse ao exame. 

Participante 142 AA3 R17 Sim, eu penso que tenho um desempenho académico relativamente 
satisfatório por conseguir desenvolver trabalho autónomo. Se não 
conseguisse desenvolver trabalho autónomo, o meu desempenho seria 
bastante pior. 

Participante 142 AA3 R18 Eu penso que a qualidade do trabalho autónomo, nomeadamente no saber 
fazer uma boa autoavaliação uma boa seleção dos recursos, me ajuda a, 
com menos tempo de trabalho a atingir melhores resultados do que se eu 
estivesse, por exemplo, a voltar a estudar coisas que já sei ou a estudar por 
recursos pouco fiáveis ou que não estão adequados àquilo que eu deveria 
aprender. Vejo muitos colegas com dificuldade em conseguir com o mesmo 
tempo de estudo em obter os mesmos resultados por não saberem fazer esta 
gestão de recursos e esta autoavaliação. 

Participante 304 AA3 R18 Sim, noto isso a nível de notas e nos testes [, que as minhas notas são 
melhores quando sou mais autónomo]. Acho que tornam-se mais fáceis até, 
porque há outra ligação com a matéria. 

Participante 304 AA3 R19 Eu penso que sim [, que existe relação entre ser mais autónomo e o tempo 
gasto]. Aliás, nas [unidades curriculares] em que acho que por mim, já 
consigo acompanhar, sei lá, uma hora no máximo por dia, organizo aquilo… 

Participante 304 AA3 R20 Sim, sim [,sendo mais autónomo gasto menos tempo]. 
Participante 304 AA3 R21 Sim [, sendo mais autónomo tenho melhor desempenho]. 
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Participante 279 AA3 R24 [Não me parece que as minhas notas estejam relacionadas com o facto de 
ser mais ou menos autónoma]. As minhas notas são muito “engraçadas” 
porque eu raramente vou [à época de] recurso. Faço tudo na [época] normal. 
Mas ao fazer tudo na [época] normal, faço tudo às “três pancadas”. Logo, fico 
com 10 e 11 [valores] a tudo, mas está tudo feito. E porquê? Porque até ao 
meio-dia tenho de estudar esta, até às sete tenho de estudar outra. E tem de 
ser assim, porque um exame é hoje, [e] daqui a dois dias já tenho outro. [Não 
costumo fazer melhorias de nota]. Porque depois de tanto tempo a estudar 
para aquilo e, decerto o exame foi numa segunda e a melhoria será numa 
segunda passados quinze dias, e entretanto há os outros exames todos lá no 
meio… E já me aconteceu ter ido a melhoria e não subi a nota. 

Participante 279 AA3 R25 [Se existe uma relação entre o tempo que gasto e o facto de ter mais ou 
menos autonomia?] Este semestre há uma unidade curricular na qual eu me 
sinto mais à vontade, e à qual tenho ido às [aulas] teóricas, que ajudaram 
imenso. O Engenheiro também é excelente. As aulas teóricas ajudaram 
imenso para o teste. E então uma pessoa sente-se mais à vontade. Decerto 
que não teve de estudar tanto como aqueles que não foram. Mas também 
gosto muito de estudar com as outras pessoas. Quando temos dúvidas, 
procuramos a solução em conjunto, até que um “iluminado” lá consegue 
resolver o exercício e vai-se aprendendo assim. Gastamos mais tempo, 
tempo de grupo. Se estudasse sozinha talvez não precisasse de tanto tempo, 
mas também estou a aprender com as dúvidas dos outros. Se estivesse em 
casa, algumas vezes não conseguiria fazer os exercícios, mas assim 
conseguimos chegar lá. 

Participante 097 AA3 R22 [Sim, acho que o meu desempenho académico] depende [do um grau de 
autonomia]. Quando sou mais autónomo, o meu desempenho é melhor. 

Participante 097 AA3 R23 [Quanto ao tempo necessário para aprender, a autonomia] acaba por ajudar. 
Se for mais autónomo, gasto menos tempo. 
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Dimensão carga de trabalho do estudante: carga de trabalho presencial 

Participante 295 CT1 R05 Há engenheiros que nós não vamos às teóricas. Eu não vou às teóricas de 
algumas [unidades curriculares] porque acho que não vale a pena. Não é 
pela matéria, é porque a pessoa que está a dar a aula não nos cativa, de 
modo a que o aluno [queira lá estar]. “Cativei-te esta semana e tu para a 
semana vais estar cá outra vez, porque eu [te] cativei”. Mas não, às vezes 
não acontece isso. Mas quando acontece é bom. 

Participante 295 CT1 R06 Há professores que não [servem] para dar aulas. E nós sabemos isso. [Sem 
querer referir nomes, eu tenho uma unidade curricular a cujas aulas teóricas 
só fui duas] vezes desde o início do semestre, porque não vale a pena. Acho 
que os professores têm de ser objetivos quando estão a ensinar, e às vezes 
há professores que “vão a Paris para chegar à Rotunda da Boavista”. E, 
[entretanto], neste caminho, já se levantaram meia dúzia de pessoas da sala. 

Participante 176 CT1 R05 Sim, agora sim, [costumo vir às aulas todas]. Dantes não. Eu vim estudar 
para a noite porque de dia tinha muitas distrações, e então para acabar o 
curso vim para a noite. 

Participante 242 CT1 R04 Tenho aulas só de tarde. 
Participante 242 CT1 R08 Teóricas não. Não venho a todas as [aulas] teóricas. [Começo por vir às 

aulas teóricas, mas depois deixo de vir a algumas] e venho só às práticas. 
Participante 242 CT1 R09 [Se há aulas teóricas que tenha frequentado] sempre? Não. 
Participante 242 CT1 R10 Não [, não é uma questão de desistir]. O semestre passado houve uma fase 

que deixei de ir [às aulas da unidade curricular (…)], por exemplo, e depois 
comecei a ir outra vez, mais na fase da matéria final. Mas no primeiro ano 
frequentei as [aulas] teóricas até ao fim. 

Participante 242 CT1 R11 No início ainda consigo [estar nas aulas teóricas], mas depois deixo de 
conseguir estar atento e [começo a pensar]: “Estive aqui a aula toda e não 
ouvi nada”. [E] não [é] só por causa do professor. Nem sempre [é] por causa 
do professor. Às vezes o professor até está a dar bem, mas eu deixo de 
conseguir [estar atento]. [E como] deixo de conseguir [estar atento], saio de 
lá com a sensação [que estive na aula e não aprendi nada]. 

Participante 242 CT1 R12 É o [facto] de ter que estar a pensar naquilo e ter de estar a interiorizar. 
Acabo por me distrair. Não estou a pensar naquilo nem estou a ouvir. Depois 
começo a deixar de vir [às aulas] e até tenho a noção [que talvez devesse ter 
ido], pois sempre tinha ouvido alguma coisa, mas depois penso “depois 
estudo…”. 

Participante 242 CT1 R15 O horário normal tem 22 horas, mas o meu deve estar abaixo das 20. É um 
horário muito curto. É tempo livre como nunca tive até hoje. É verdade. 

Participante 168 CT1 R04 Tenho o horário de manhã, completo, tirando a segunda feira. À terça feira 
normalmente venho às oito horas, às [aulas] teóricas, porque temos [a 
unidade curricular (…)] e eu gosto de vir. Depois, nem sempre vou à [aula] 
teórica que tenho às 10… Às [aulas] práticas venho [sempre]; às [aulas] 
teóricas depende um bocado do que é que fiz no dia anterior. Se fiquei um 
bocado até mais tarde, se calhar de manhã vou ficar a dormir e já não vou à 
[aula] teórica. Às [aulas] práticas não costumo faltar. É muito raro faltar. 
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Participante 168 CT1 R09 Eu acho que as pessoas têm que ir às aulas e estar concentradas. Às vezes, 
as pessoas têm aquela noção, e eu contra mim falo, e se calhar contra os 
meus colegas, que quando temos alguma coisa na praxe, depois acabamos 
[por não querer ir à aula da manhã]. Eu digo muitas vezes aos meus colegas: 
“Mais vale ires à aula. Estás cansado, mas vai lá. Alguma coisa há de entrar. 
Se ficares em casa a dormir, não vai entrar nada, nem nós vamos estudar a 
matéria depois. Quando chegarmos à altura do exame e tivermos de rever 
aquilo tudo, vamos pensar…Ah! Nunca vi isto na minha vida.” [Depois vai 
demorar mais tempo e] é mais complicado. Eu não consigo perceber muito 
bem resoluções de exercícios feitas por outra pessoa e [por isso] é muito 
complicado. Por exemplo, o meu colega até foi à aula e dá-me os 
apontamentos dele, mas eu não percebo nada. Não sei e não chego lá. 

Participante 168 CT1 R10 Sim, [indo à aulas poupo tempo] porque gastando duas horas a ir à aula, [é 
possível] poupar umas quatro ou cinco [horas que seriam necessárias para] 
depois a recuperar a aula, porque é diferente ter o Engenheiro a explicar. É 
diferente depois tentar compreender por uns apontamentos. 

Participante 380 CT1 R03 Tinha aulas de manhã, vinha às aulas. Havia dias que faltava, [outros] que 
não faltava, depende. Não vou dizer que vinha a todas [as aulas porque 
seria] mentira. Mas vinha à maioria das aulas. O terceiro ano já foi o último 
ano [e vinha às aulas]. Uma pessoa já tinha que levar as coisas mais 
certinhas. No segundo ano “baldei-me” mais um bocadinho às aulas, mas no 
primeiro e no último nem tanto. 

Participante 380 CT1 R05 Quando me referi a faltar às aulas, era mais às aulas teóricas que eu não 
vinha. Às aulas práticas eu tentava vir sempre e vinha sempre, praticamente. 

Participante 380 CT1 R07 Não sei [porque é que não ia às aulas teóricas]. Havia unidades curriculares 
que eu achava interessante ter aulas teóricas, mas [noutras] achava que as 
aulas teóricas não eram assim tão importantes. Por exemplo, [no caso da 
unidade curricular (…)], tudo bem que nós temos de saber um pouco de 
como é que são formuladas as coisas, mas acho que a engenharia é mais do 
que (…). Eu pretendo fazer a aplicação prática daquelas fórmulas e como é 
que as vou aplicar, não tanto [saber] como é que as descobriram ou como é 
que eu cheguei até elas. Acho que hoje em dia temos tantos softwares, 
computadores e softwares de simulação que nos permitem fazer tanta coisa 
facilmente. Não sei, [parece-me que] isso também é uma decisão de quem 
sabe mais do que eu. 

Participante 380 CT1 R26 Não, [não faltei só às unidades curriculares que menos me interessavam]. 
Acho que [o faltar] foi mais uma questão de imaturidade. Sim, é imaturidade. 
Não foi o gostar mais ou gostar menos [de determinadas unidades 
curriculares], foi uma questão de imaturidade. [Provavelmente, se hoje] 
voltasse atrás, fazia de maneira diferente. Mudava algumas coisas, bastantes 
até, mas não mudava totalmente. Eu aprendi que o que eu perdi [em certas 
unidades curriculares], se calhar ganhei na forma de lidar com as pessoas. 
Lidar com muita gente e estar com muita gente, ou até ir sair ou envolver-me 
em coisas da associação de estudantes. Porque o difícil do nosso trabalho, 
muitas vezes, é lidar com as pessoas. Arrependo-me de algumas coisas, 
mas de outras não. Devia ter balanceado mais. 

Participante 335 CT1 R04 Havia [unidades curriculares] em que ia às aulas todas, fazia por ir às aulas 
todas. Por vezes as [aulas] teóricas passavam um pouco ao lado… E depois 
havia certas [unidades curriculares, que] por gosto pessoal, [porque] não me 
sentia tão motivado, [que acabavam] por ficar um pouco mais para segundo 
plano. 
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Participante 142 CT1 R09 [Relativamente à minha comparência às aulas,] há professores que me 
fazem ir às aulas e há professores que me fazem nunca mais ir às aulas. Há 
[unidades curriculares] nas quais eu nunca falto às aulas, vou a todas as 
aulas teóricas e a todas as aulas práticas. Há [unidades curriculares] em que 
eu considero que o meu tempo é mais bem investido com trabalho autónomo 
do que a assistir [às aulas]. Nomeadamente em [unidades curriculares] que 
eu acho que o ritmo é demasiado lento, por exemplo, ou que a abordagem é 
demasiado superficial, prefiro substituir a comparência nas aulas por trabalho 
autónomo. Mas penso que é importante a comparência [às] aulas, mas só se 
justifica nos casos em que também há um investimento da parte do professor 
em fazer valer a pena aquela hora ou aquelas duas horas de contacto. 

Participante 304 CT1 R04 Costumo vir pelo menos às [aulas] práticas todas. As teóricas depende. Às 
vezes quando quero adiantar um relatório, quando quero estudar mais para 
uma [unidade curricular] específica aproveito o tempo das [aulas] teóricas 
para o fazer. Mas pelo menos nas [aulas] práticas tento aparecer a todas. 

Participante 279 CT1 R04 Tenho aulas de tarde que começam por volta das 13 horas. 
Participante 279 CT1 R13 [Vou a todas as] [aulas] teóricas-práticas. Não costumo ter faltas. As [aulas] 

teóricas, depende dos Engenheiros. Se for um Engenheiro que está a falar 
para a primeira fila… Ele está a fazer o seu trabalho, porque os alunos têm é 
que estar calados e a ouvi-lo, mas o que está lá ao fundo não ouve tanto 
como o que está à frente. E se [o Engenheiro] estiver a olhar para o quadro, 
em vez de falar com os alunos… Claro que nessas aulas os alunos perdem 
um bocado o interesse. Mas há outras [aulas] teóricas que vale [mesmo] a 
pena ir, e dessas, não faltei a nenhuma. 

Participante 279 CT1 R14 Sim [, começo por ir às aulas todas]. A partir da segunda semana, terceira 
semana, vejo quais são as que não dá… 

Participante 279 CT1 R16 Decerto sim [, que se torna mais difícil, ter de ver as coisas sozinha], mas 
assim consigo perceber bem onde é que estão as minhas dúvidas. Ao ir às 
[aulas teóricas], uma pessoa ouve, [mas provavelmente] não está a prestar 
tanta atenção como deveria. Quando se estuda sozinho, [as dúvidas 
surgem]. “Porque é que isto é assim?”. Na [aula] teórica não dá para estar a 
pensar nisso. Está-se a passar o que o Engenheiro está a dizer e está tudo 
bem. Decerto vai-se fazer o mesmo trabalho duas vezes. Ir às [aulas] 
teóricas e estudar em casa. 

Participante 279 CT1 R17 Sim, completamente [, quando opto por ir às aulas teóricas, sinto que isso é 
proveitoso]. 

Participante 097 CT1 R06 [Relativamente às aulas,] não venho a todas as aulas. 
Participante 295 CT2 R07 [A avaliação faz com que eu tenha de estudar]. Mas sou muito 

desorganizado. Somos todos. Há muito pouca gente que eu conheça que 
seja organizado. 

Participante 295 CT2 R08 [No meu caso, aquilo que eu estudo] depende muito se eu gosto da [unidade 
curricular] ou não, e se estou motivado. E a motivação não é só da minha 
parte. Voltamos outra vez à situação do professor, [que, de certa forma, 
também é responsável por nos] motivar. E se eu não estiver motivado, [e se 
tiver de optar entre unidades curriculares], vou deixar [para último aquela 
que] menos motivado para estudar. Mas sou muito desorganizado a estudar, 
porque não estudo todos os dias. [Só] estudo ao fim de semana. Sempre 
[estudei] assim. Às vezes corre bem, [mas] outras vezes corre mal. [Por] 
vezes sinto que tenho de mudar. 
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Participante 295 CT2 R09 Bom, se eu tiver uma avaliação, tenho mesmo de estudar, até porque nunca 
fui para uma avaliação sem estudar. Mas não, [, não estudo só para as 
avaliações]. [Quando não é para as avaliações tendo a estudar o que gosto 
mais]. Foi o caso da unidade curricular (…). Não gostava tanto, não me 
sentia motivado, [e fui deixando para último] e fui estudando as outras. 

Participante 295 CT2 R23 Eu, pessoalmente, sou muito lento. Para conseguir adquirir um certo 
conhecimento e perceber bem as coisas demoro muito tempo. E às vezes 
vou para os exames, já me aconteceu para aí uma ou duas vezes, e só no 
exame é que eu penso “Ah, agora é que eu estou [a perceber]...” Porquê? 
Porque quando estamos sob pressão [funcionamos] de forma diferente. E 
quando estamos relaxados em casa a estudar [é diferente]. Mas [durante a 
avaliação], [às vezes conseguimos perceber]… Um erro fatal que eu tenho, [é 
demorar imenso tempo a fazer as coisas, o que faz com que perca o dobro 
do tempo]. Primeiro não tenho a certeza se é assim, e depois vou por acolá, 
e depois deixo um exercício por fazer, e depois são menos três ou quatro 
valores. Pronto, mas isso cada um tem a sua forma de ser. A minha é assim. 
Espero que um dia mude. 

Participante 176 CT2 R04 Numa semana típica, basicamente revejo a matéria da aula que tenho a 
seguir durante a tarde, [antes de ir para as aulas]. 

Participante 176 CT2 R06 Dedico mais tempo [a uma unidade curricular] quando não percebo. Estou na 
aula e posso até perceber, mas tenho dificuldade, [e] demoro mais tempo a 
fazer os exercícios que os colegas. Aí é que intensifico o estudo. [Quando 
estou mais à vontade não dedico tanto tempo, só antes do exame]. Foi o que 
aconteceu, por exemplo, na aula da unidade curricular (…) que tive esta 
semana, [na qual] estava a perceber tudo, e fazia primeiro que o Engenheiro. 

Participante 176 CT2 R07 R- Sim, sim [,só por necessidade é que dedica mais tempo]. 
Participante 242 CT2 R05 Geralmente uso as manhãs para fazer desporto, e estudo ao fim do dia. 
Participante 242 CT2 R06 Na fase inicial [do semestre], não estudo. Venho às aulas. 
Participante 242 CT2 R07 Duas semanas antes da primeira frequência, começo [a estudar]. Na viagem 

para cá no comboio começo a estudar, [o que já é bastante] tempo, [mas é] 
geralmente [nas] duas semanas antes das primeiras avaliações que começo 
a estudar. 

Participante 242 CT2 R16 Chega a alturas de testes, é mais aflitivo, mais estudo, mas em termos de 
aulas, é reduzido. [Ter a avaliação distribuída] é uma grande vantagem. 
Quando é só exames é complicado. [Se a avaliação] for durante o ano é 
melhor. 

Participante 242 CT2 R17 [O tempo que dedico às unidades curriculares] é conforme a dificuldade que 
estou a sentir quando começo a estudar. Se for uma unidade curricular que 
eu começo a estudar, e não estou a perceber nada e começo a pensar que 
vou reprovar, começo [a dedicar mais tempo, até que] lá vai melhorando. 
Agora, se for uma [unidade curricular] que já estou “por dentro” e [quando] 
começo a estudar até me desenrasco bem, aí já vou mais descansado. 

Participante 242 CT2 R18 Não, [não vou estudar mais só para tirar uma nota melhor]. Eu tento sempre 
fazer o melhor, mas nunca “vou estudar e estudar”. Não. 

Participante 242 CT2 R19 Estudo mais consoante a dificuldade que estou a sentir. 
Participante 168 CT2 R06 Tem de se ir acompanhando. No primeiro ano fui a quase [todas as aulas]. 

No segundo ano, [por exemplo na unidade curricular (…), até me] correu 
muito bem o primeiro teste, [mas] depois chegou dezembro e entrei de férias 
[antecipadas]. E [claro], quando cheguei à época de exames, era muita coisa! 
Por acaso, eu acabei por fazer tudo na mesma, mas a minha época de 
exames foi [muito intensiva]. Eu levantava-me de manhã e vinha para o ISEP 
estudar [todo o dia. Assim que] começou janeiro, eu fiz isto todos os dias, 
para conseguir recuperar a matéria e [fazer revisões] para os exames.  
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Participante 380 CT2 R04 […] estava com os meus amigos à tarde. [Por vezes até] tínhamos trabalhos 
para fazer, [de projeto, que nos ocupavam] bastante tempo. 

Participante 380 CT2 R06 Estava atento nas aulas práticas e isso ajudava bastante e chegava. 
Praticamente só estudava antes das avaliações. Uma semana [antes] 
começava a estudar e era suficiente. Mas isso [era assim] porque vinha às 
aulas e estava atento. [Se não o fizesse, precisaria de mais tempo de 
estudo]. 

Participante 380 CT2 R08 A nível de estudo dedicava igual tempo a todas. Estamos num curso [do 
ensino superior]. Provavelmente todas as [unidades curriculares] serão 
importantes depois na nossa vida. Por isso, eu esforçava-me de igual forma 
para todas. Sim, [esforçava-me sempre o máximo possível]. Nunca me 
esforcei só para passar. Tentei sempre tirar boas notas. No segundo ano 
como me “baldei” mais um bocado [às aulas], precisaria de mais tempo para 
estudar e não tinha. Se calhar tive classificações abaixo do meu objetivo, 
mas nunca [estudei só] para o 10. Tanto é, que [isso apenas aconteceu em 
três unidades curriculares]. 

Participante 380 CT2 R28 Sim [, em parte só fiz trabalho autónomo porque fui obrigado, por ter faltado 
às aulas], mas já de mim eu gosto de fazer as coisas sozinho ou [com 
colegas]. Mas mesmo os trabalhos em si já [incentivavam a que assim fosse]. 
Porque nos trabalhos nós não tínhamos qualquer tipo de ajuda, a não ser 
orientação. 

Participante 335 CT2 R05 Tive uma postura que não é de todo a indicada, e consigo perceber isso 
agora, [em] certas [unidades curriculares com] exame a valer 100%. Ficavam 
para trás, [porque ter a avaliação só no final dava essa liberdade], e eu 
pensava, “quando chegar ao final…”. Por acaso nunca me dei mal a estudar 
assim para [as avaliações só com exame final], até gostava, mas claro que é 
sempre aquele estudo com muita pressão. 

Participante 335 CT2 R06 Completamente. A partir do 4º semestre da licenciatura, do 2º semestre do 2º 
ano, o estudo que começou a [ser exigido] foi completamente diferente. No 3º 
ano, quando olhava para trás pensava: “Se eu tivesse estudado no 1º ano o 
que estudo agora, talvez [tivesse corrido] melhor”. Era também a mentalidade 
que tínhamos nesses anos. [Aconteceu-me demorar dois anos a fazer 
unidades curriculares do 1º ano e dois anos a fazer unidades curriculares do 
2º ano, e enquanto aluno do] 3º ano, olhava para trás e [pensava:] “Porquê?”. 
Não fazia sentido. [Eram unidades curriculares para as quais bastaria eu ter] 
estudado metade do que estava a estudar no 3º ano. Se tivesse estudado 
metade, tinha feito aquilo muito facilmente. Se tivesse [tido] a atitude do 3º 
ano, no 1º ano, [com] certeza que não [teria tido] dificuldade em fazer a maior 
parte das [unidades curriculares]. Tenho perfeita noção disso, perfeita noção 
que se tivesse começado já com essa atitude, poderia ter terminado tudo nos 
três anos. 

Participante 335 CT2 R07 Em certas [unidades curriculares] selecionadas, por gosto, havia aquele 
estudo continuado, [o] fazer exercícios de uma semana para a outra e 
acompanhar [a matéria]. Mas provavelmente, na maioria delas, havia aquele 
estudo [de] deixar arrastar, [que apenas se intensificava ao chegar ao final] 
do semestre. 

Participante 335 CT2 R09 [Acho que o que me fazia dedicar mais tempo a uma unidade curricular] era 
pura e simplesmente o interesse pessoal. Penso que era mesmo o interesse 
pessoal. Quando gostava, não era propriamente um sacrifício, era porque 
gostava. Gostava daquilo. 
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Participante 142 CT2 R04 O professor foi importante [para o tempo que dediquei], na medida em que, 
como nos era dado um feedback semanal, nós todas as semanas tínhamos 
de desenvolver mais algum trabalho para a [semana seguinte], [enquanto] se 
nós só dessemos feedback ao professor e só tivéssemos feedback do 
professor, por exemplo, uma vez por mês, também só uma vez por mês é 
que nos sentiríamos na obrigação e sentiríamos a necessidade de ter 
desenvolvimentos para a seção seguinte. 

Participante 142 CT2 R05 Na maior parte das [unidades curriculares], eu acabo por estudar a matéria 
toda por “conta própria”, mais próximo da altura dos exames. A exceção a 
isto são [unidades curriculares] em que nós somos ativamente envolvidos na 
resolução de problemas durante as aulas, ou que tenham uma componente 
de projeto ao longo do semestre e nessas [unidades curriculares] eu, e penso 
também que a maior parte dos meus colegas, sentimos a necessidade de ir 
dando resposta às coisas no momento, e portanto, vamos trabalhando mais 
ao longo do semestre. Mas eu, habitualmente, na maior parte das [unidades 
curriculares], acabo por deixar para o fim do semestre estudar a matéria toda 
por “conta própria”. 

Participante 142 CT2 R07 [O investimento de tempo que faço numa unidade curricular depende] do 
grau de envolvimento que me é pedido com a [unidade curricular], sobretudo. 
Ou seja, sobretudo no tipo de avaliação que está definido para a [unidade 
curricular], até que ponto é que é necessário que eu ao longo do semestre vá 
dedicando horas à [unidade curricular]. O facto de eu estudar no final do 
semestre não significa que eu dedique menos horas que outros colegas à 
cadeira. Significa que eu concentro o meu tempo de estudo todo no final do 
semestre, enquanto se pelo tipo de avaliação for exigido que isso seja feito 
de outra forma, eu dou essa resposta de outra forma. Posso dedicar até mais 
tempo de forma mais distribuída. 

Participante 142 CT2 R10 Até aqui eu tenho sempre trabalhado e estudado e, portanto, uma semana 
típica são oito horas de sono por dia, quatro horas na escola em aulas, e 
cinco horas a trabalhar. Portanto, conseguia arranjar sempre no máximo, 
uma ou duas horas para ir acompanhando a matéria. Essas horas acabam 
por ser dedicadas às poucas [unidades curriculares] que exigem entrega de 
trabalhos, realização de relatórios ou de experiências em laboratório e 
elaboração dos respetivos relatórios, [unidades curriculares] que exigem 
trabalhos de grupo, e [unidades curriculares] de projeto. 

Participante 304 CT2 R05 Tento sempre apontar no calendário as provas [de avaliação] que vou tendo. 
No início estudo um pouco de tudo, mas depois vou convergindo à medida 
que a data se aproxima. 

Participante 304 CT2 R06 Para mim o tempo [que dedico a cada unidade curricular] varia consoante a 
dificuldade que tenho e as dúvidas que vou tendo. É mais aquilo [a] que 
necessito de me aplicar mais. 

Participante 304 CT2 R07 Aproveito as manhãs para estudar. 
Participante 279 CT2 R05 [Depois das aulas] costumo ficar [por cá] com os meus colegas, vou a casa 

jantar e depois das 21 horas [regresso ao] ISEP, [para] acabar trabalhos. 
Participante 279 CT2 R06 O meu estudo é feito à noite. 
Participante 279 CT2 R07 Sim [, tendo a acompanhar mais regularmente]. Nós temos muitas unidades 

curriculares, como [a unidade curricular (…) e (…), nas quais] se não se vai 
acompanhado, chega-se a um ponto que é uma “salada” completa. Por isso, 
costumo ir acompanhando. Não com muito esforço, [apenas] fazendo os 
exercícios da aula anterior. Quando chego aos exames… aí bebo muito café, 
para tentar adquirir os conhecimentos que [deveria ter adquirido durante o 
semestre]. Que foi o que aconteceu [na unidade curricular (…)], mas [acabei 
por passar].   
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Participante 279 CT2 R08 [O tempo que dedico a uma unidade curricular depende] do calendário de 
exames, sem dúvida. Nós costumamos ter duas semanas de exames [na 
época normal] e duas semanas de exames [na época de] recurso. O primeiro 
[exame é aquele para o qual] estudo mais afincadamente, mas [vou também 
estudando para o seguinte], para ir dividindo o tempo. [Caso contrário], chega 
a um ponto em que já só tenho um dia para estudar para cada exame. E não 
dá muito resultado. 

Participante 279 CT2 R09 [Durante o tempo de aulas, dedico] uma semana [a] cada [unidade curricular]. 
Claro que se tiver mais facilidade numa certa unidade curricular tenho a 
tendência a dedicar-lhe mais tempo porque é mais giro. Porque gosto mais. 
Acabo por dedicar menos tempo às unidades curriculares de que gosto 
menos… Não é gostar menos, é ter mais dificuldade. 

Participante 279 CT2 R15 [Depois estudo tudo sozinha], é o que eu faço. “Saco” os pdfs, vou 
estudando. E é claro, se eu tivesse ido à [aula] teórica eu sabia o que era 
isto… mas eu vou ver ao YouTube, e chego mais ao menos à mesma 
conclusão. [Dou-me bem com este sistema]. 

Participante 097 CT2 R05 [Relativamente ao modo como organizo o meu tempo], quando saio daqui, 
tento perder mais ou menos meia horita a uma hora, até à uma da manhã, a 
rever o que fiz. À hora de almoço, na empresa, tento ver e ao fim de semana. 
Mas é pouco. 

Participante 097 CT2 R07 O que determina o tempo que dedico às unidades curriculares é a facilidade 
que eu tenho ou não de assimilar aquilo que aprendo nas aulas. Ou seja, se 
eu tenho mais dificuldade numa [unidade curricular] obriga-me a que eu 
perca, entre aspas, mais tempo com aquela [unidade curricular], mesmo que 
não seja o suficiente.  
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Participante 295 CT3 R11 Eu acho que sim [, que existe uma relação entre o tempo que dedico a uma 
unidade curricular e a nota final]. Isso é como tudo. Eu acho que isso está 
implícito, não é? Já está implícito. Eu sei disso. Se eu for ver a minha pauta, 
tirei melhor nota a [determinadas unidades curriculares]. Estava mais 
motivado, gostava mais da [unidade curricular], e sem dúvida alguma que 
investi mais tempo. Não tenho [boas classificações] com uma ou duas horas 
de estudo, com teste no dia a seguir. Não, foi nas que investi mais [que 
obtive melhores classificações]. [Um investimento mais distribuído, e não ao 
que se faz só na véspera]. Sim. 

Participante 295 CT3 R24 [Sim, há situações em que] consigo [ser mais objetivo]. Naquelas em que eu 
estudo mais. Eu mais sincero, não posso estar a ser. Se tiver motivação para 
estudar aquilo, estudo mais. Estudo mais, interesso-me mais. Interesso-me 
mais, fica muito mais conhecimento no cérebro, do que numa unidade 
curricular em que esteja só a estudar por estudar para passar, ou tirar um 12 
ou um 13. 

Participante 176 CT3 R21 [Relativamente às notas, a minha prioridade é passar] que é para acabar o 
curso o mais rápido possível. Só dedico o esforço estritamente necessário. 

Participante 242 CT3 R13 Consigo estudar, mas não dá para grandes notas. Se calhar até dava, se 
estudasse mais, mas consigo, porque geralmente os professores 
disponibilizam tudo o que dão na [aula] teórica no moodle e [fazendo] testes 
e exames de outros anos [acaba por dar]. 

Participante 242 CT3 R14 É possível que gaste um pouco mais de tempo depois a estudar, é provável 
que sim. Não fiz nenhuma comparação, mas é provável que sim. Porque se 
fosse [às aulas teóricas], sempre ia ouvindo algumas coisas. Também tento 
estar atento nas práticas, [e assim] já vai dando para acompanhar um pouco 
[melhor]. Até ao momento [este esquema] tem funcionado. 

Participante 242 CT3 R22 Sem dúvida. Quanto mais tempo estudar, melhor é a nota. 
Participante 168 CT3 R07 Eu achei que sim, [que desde essa altura passei a tentar levar as coisas mais 

regularmente mas] depois no segundo semestre [voltei a fazer o mesmo]. 
Este ano já levei [tudo] mais direitinho e já melhorei bastante as minhas 
notas. Tanto [assim é], que a minha média é bastante estragada pelo 
segundo ano. 

Participante 168 CT3 R08 [Quanto à relação entre o tempo que dedico e a maneira como distribuo o 
tempo e as notas que tenho,] eu sou da opinião que as pessoas não 
precisam de estudar muito em casa. Nunca precisei muito disso, mas as 
aulas são importantes. 

Participante 168 CT3 R18 Mais uma vez, [o tempo que se gasta] depende do que o aluno compreendeu 
na aula. Porque se “encaixou” bem a matéria não vai precisar de tanto 
tempo. Claro que uma unidade curricular que o aluno ache mais difícil, [vai] 
ter que gastar mais tempo, [e isso não significa que vá ter uma nota melhor]. 
[Se] eu não compreendi, vou ter que gastar muito mais tempo a compreender 
[uma pequena parte] da matéria. 

Participante 168 CT3 R19 Provavelmente a algumas sim, [se tivesse gasto mais tempo em 
determinadas unidades curriculares,] teria tido melhor nota. Existe alguma 
relação. Algumas sim, outras, se calhar não, porque eu [mesmo] se gastasse 
mais tempo não ia compreender a parte da matéria que não [tinha 
compreendido]. Há algumas que eu [provavelmente teria] visto outros casos, 
[outros exercícios] e acabava por ter uma melhor nota. 
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Participante 168 CT3 R20 Sim, sim, [esse tempo pode não ser só estudar. Pode ser ir às aulas]. É 
exatamente isso que eu estou a dizer. E volto ao caso da [unidade curricular 
(…)], por exemplo, [na qual houve uma parte da matéria que eu] não toquei 
porque não fui às aulas. Fui à última aula [desta matéria], e quando o 
professor começou a resolver, eu olhei para o meu colega e disse: “Bem eu 
nunca vi aquilo. Podemos ir embora.” Se calhar, se eu tivesse ido às 
primeiras aulas, tinha ajudado, mas… Acho que, se calhar, em algumas 
[unidades curriculares] sim, gastar um pouco mais de tempo iria subir as 
minhas notas. 

Participante 380 CT3 R12 Uma pessoa quando está num exame [nem sempre consegue o seu melhor 
desempenho]. Por isso é que às vezes uma nota a uma determinada 
[unidade curricular não é sinónimo do que efetivamente sabemos]. Acho que 
não traça o perfil de uma pessoa. Porque uma pessoa teve um dia mau ou 
correu-lhe mal, ou até está demasiado nervoso, [o] que já me aconteceu, [e 
fez com que tivesse pior nota]. Apesar de até ter estudado e, [provavelmente] 
até [saber] mais do que pessoas que tiraram melhores notas do que eu. 
[Aconteceu estar] num dia mau ou correu-me mal. 

Participante 380 CT3 R13 Sim, sim [, se tivesse dedicado mais tempo podia ter tido notas melhores]. 
Mas estou a referir-me a situações pontuais em que [algo] corre mal, e uma 
pessoa tira pior nota e acaba por nem ir à melhoria. Mas [são] situações 
pontuais. Às vezes, [os professores de certas unidades curriculares mudam] 
de um ano para o outro, e [alguns] facilitam mais… Eu vi algumas injustiças, 
mas tudo bem, é a vida. 

Participante 335 CT3 R08 Sim [, teve impacto na avaliação]], porque lá está, quando se tem vários 
exames ao mesmo tempo, mesmo que consigamos [dominar] a matéria em 
si, e passar, há certas coisas que não conseguem encaixar como deveriam 
ter encaixado se tivesse [sido] feito aquele estudo continuo, [de] saber onde 
encaixava cada coisa, ter cada coisa o seu tempo. Não seria em todas, mas 
em certas [unidades curriculares] notava isso. 

Participante 142 CT3 R08 Sim, penso que o desempenho académico é bastante melhor em casos em 
que o mesmo tempo de estudo seja mais bem distribuído ao longo do 
semestre e não todo concentrado, porque acabo por já estar bem 
familiarizado com uma grande parte da matéria quando chega a altura do 
exame e portanto já não tenho de consolidar [uma grande quantidade de] 
novos conhecimentos, só a última matéria que demos. 

Participante 304 CT3 R09 Em algumas sim [acho que a nota depende do tempo que dedico], noutras 
nem tanto. Noutras é mesmo conseguir [passar]. Há algumas [unidades 
curriculares] que se tivesse um pouco mais tempo quando [tenho] vários 
exames juntos, a nota [poderia] ser diferente. 

Participante 304 CT3 R10 Eu penso que [a forma como distribuo o tempo que dedico às unidades 
curriculares] não faz muita diferença [na nota que obtenho]. 
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Dimensão carga de trabalho do estudante: relação com o desempenho académico 

(cont.) 

Participante 279 CT3 R10 Eu acho que o ensino em Portugal, [e] isto é uma opinião minha, privilegia os 
alunos que sabem copiar [em vez] dos que tentam aprender alguma coisa, 
porque se baseia nas notas de um exame, em vez de na avaliação contínua. 
Por isso, acho que para mim essa pergunta, [sobre se as classificações que 
obtenho dependem do tempo que dedico a cada unidade curricular] é um 
bocado subjetiva. Mas sim, [no meu caso particular], noto diferença. O 
dedicar mais tempo, o gostar mais… É isso tudo. Os Engenheiros fazem o 
seu trabalho, mas os alunos é que, ou gostam mais [de uma determinada 
área], [ou têm] mais aptidão para aquilo, [e esforçam-se] mais naquela área. 
Há imensas unidades curriculares que eu já fiz que foi com uma manhã de 
estudo, e por acaso passei. E decerto, não toco mais naquilo. 

Participante 279 CT3 R11 Sim [, acho que quando dedico mais tempo, as notas são melhores]. 
Participante 097 CT3 R09 Sim, [acho que o meu desempenho académico depende o tempo que 

dedico], pois se dedicar mais tempo tenho melhor nota. 
Participante 097 CT3 R10 [Sim, o modo como faço a distribuição do tempo dedicado] faz diferença. 

Neste momento tenho duas unidades curriculares que deixei ficar um bocado 
atrasadas e agora para repor… Acho que é melhor deixar para [a época de] 
recurso. Funciona melhor quando consigo acompanhar de forma mais 
regular. 
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Dimensão frequência do curso: expectativas do estudante 

Participante 295 FC1 R01 Claro que uma pessoa que está na Instituição (…) e vem para aqui, nota que 
temos infraestruturas um bocadinho mais fracas, o que acho que toda a 
gente sabe. [Contudo], não é por aí. Tanto se aprende num sítio como 
noutro. Para já, está tudo bem. 

Participante 295 FC1 R02 Eu sempre gostei muito de automóveis, e um dia, espero conseguir associar 
a minha paixão pela Terra e pela sustentabilidade, aos automóveis, aos 
mecanismos, à mecânica em si. Era o que eu gostava. Era isso que eu 
gostava de fazer. 

Participante 295 FC1 R03 Tenho essa hipótese em mente, que é acabar o curso, poder arranjar 
emprego e depois tirar o mestrado à noite. E isso na Instituição (…) não é 
possível, porque o mestrado na Instituição (…) é só diurno. Por isso, é uma 
situação que [pesada] numa balança, até pesa mais. Se calhar, neste 
momento, estar cá é melhor do que estar lá, [considerando as] perspetivas 
futuras. Por isso, a pensar dessa forma, é melhor estar cá. 

Participante 176 FC1 R01 Sim[, estou satisfeito com o curso]… Eu pensava que Engenharia Mecânica 
teria mais a ver com carros. Só quando cheguei aqui é que percebi que isso 
era [Engenharia Mecânica] Automóvel. Mas mesmo assim gosto dos temas 
abordados. É mais geral, [e] em termos de trabalho dá mais saídas 
profissionais. 

Participante 242 FC1 R01 Eu não tinha expectativas, [independentemente de ser o ISEP ou a 
Instituição (…)]. Mas estou a gostar. Para mim não mudou muito, do 
secundário para o ensino superior. Não notei grande diferença. É fazer 
testes, é estudar para os testes. Agora, com as [unidades curriculares] de 
Anteprojecto talvez uma ligeira [diferença, por ser] mais prático. [No geral,] 
não notei grande diferença, nem nenhum choque a nível [da adaptação ao 
ensino superior]. 

Participante 168 FC1 R01 Sim, [o curso tem correspondido às minhas expectativas, mas] eu se calhar 
estava à espera de ter mais componente prática… Como fiquei [cá] colocado, 
[apesar de não ser a minha primeira opção], acabei por pesquisar um pouco 
sobre o curso antes de tomar a decisão final de nem sequer me voltar a 
candidatar, e vi que a componente prática aqui era mais importante. [Isso fez-
me pensar que até era] melhor eu [cá] estar, porque gosto mais da prática do 
que da teoria. Tivemos a [unidade curricular (…)] e [tinha bastante prática], o 
que é muito interessante, mas depois para a frente não tivemos mais 
nenhuma unidade curricular prática. E achei, por exemplo, que [a unidade 
curricular (…)] precisa um bocado da componente prática. [O facto de não se 
verem as coisas] faz uma grande diferença nesta [unidade curricular]. 

Participante 380 FC1 R01 […] entrei para o ISEP. Achei que era uma boa universidade. [Relativamente 
a] ser Engenharia Mecânica, tentei conciliar o gostar com a saída 
profissional. A meu ver, agora que comecei a trabalhar, se calhar não 
cumpriu tanto as expectativas que eu esperava, porque acho que falta um 
[pouco] mais de conteúdo prático. Nem é tanto de mexer ou não, porque nós 
não somos formados propriamente para técnicos, mas [sim] de conhecimento 
das coisas. Eu, por exemplo, não tinha grande conhecimento do que é que 
era uma máquina de CNC, nunca tinha visto [uma]. [Talvez] mais visitas de 
estudo [ajudassem] muito mais a progredir. Mas acho que correu bem e 
cumpriu minimamente as expetativas. 
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Participante 335 FC1 R01 [O curso correspondeu] completamente [às minhas expectativas]. Penso que 
no início foi mais complicado integrar-me no curso. Foi preciso chegar a um 
terceiro semestre, quarto semestre para começar realmente a ver frutos 
daquilo e a tomar-lhe o gosto. No primeiro ano é complicado, [porque é] tudo 
muito geral. Não é tanto engenharia, é mais ciências. Mas sim, a partir de 
meio do segundo ano começou a ser realmente um gosto. 

Participante 142 FC1 R01 [A expectativa que eu tenho relativamente a este] curso de licenciatura, [é] 
que me dê algumas ferramentas de trabalho em engenharia, nomeadamente 
na área da matemática e da física, e do software de apoio à engenharia no 
sentido de poder prosseguir os meus estudos para o mestrado e 
possivelmente para o doutoramento. Em relação às atividades relacionadas 
com o curso, tenho bastante disponibilidade para participar nas atividades do 
curso em si. Até agora não tenho tido muita disponibilidade para outras 
atividades relacionadas com o curso, nomeadamente atividades 
extracurriculares no âmbito de engenharia, por ter estado a trabalhar sempre 
ao mesmo tempo que estudava. 

Participante 304 FC1 R01 Estou a gostar [do curso] e é mesmo isto que eu queria. Não fiquei 
desiludido. 

Participante 279 FC1 R01 Pensava que [o curso] seria mais prático. No primeiro ano é muito teórico, 
[pois trata-se de] descobrir as bases, [o que] é transversal a todos os cursos 
de engenharia. [São] as matemáticas e as físicas. A partir do 2º ano, [no qual] 
eu estou agora, [já é diferente]. A [unidade curricular (…)] é importantíssima, 
porque começa a dar-nos umas luzes para o mundo das fábricas, [e o que 
isso implica]. E tenho pena que na [unidade curricular] (…), que é o que eu 
estou a ter agora, só vou ter uma demonstração, que vai ser para a semana. 
Se eu quiser (…), posso, [e fazemos] imensos projetos e imensos relatórios 
na área da tecnologia com o Solidworks, Solidcast, [e] ficamos [com] umas 
luzes disso, mas não temos aquela “mão na massa”, como se costuma dizer. 

Participante 097 FC1 R01 Vim parar a este curso por duas razões: uma era a realização pessoal de tirar 
um curso superior, que seria na área da mecânica ou da eletrotecnia. 
Segundo, uma necessidade que eu tenho a nível de trabalho, porque estou 
ligado à área de projeto, embora agora esteja na qualidade, mas continuo 
ainda ligado à parte de projeto, e sinto que me faltam bases no 
desenvolvimento de algumas peças e alguns equipamentos que construímos 
na empresa. Algumas situações têm que ser corrigidas e faltam-me 
conhecimentos teóricos para o fazer. Essa foi uma das razões. Entrei aqui 
pelo sistema dos maiores de 23 [anos]. Cheguei a pensar na Instituição (…), 
mas à noite não têm, é só diurno. Continuei no ISEP. Da ideia que eu tinha 
do ISEP, a formação seria mais prática do que teórica. Infelizmente, estou a 
verificar que é mais teórica do que prática. Ou seja, contrária à ideia que 
existia há alguns anos atrás de que do ISEP sairiam os bacharéis, que eram 
os engenheiros técnicos, práticos, e não engenheiros teóricos. Neste 
momento sinto que o ISEP está a ser mais teórico do que prático. 

Participante 097 FC1 R02 [Como já trabalho], eu venho, [de facto], à procura da teoria, mas há 
determinadas situações [nas quais] não se perdia nada em mexer. Há 
situações de desenvolvimento de peças em que se poderia usar os tornos 
que o ISEP tem ou até a máquina de CNC. [No entanto], só se pode mexer 
quando se for para o mestrado. Eu acabando a licenciatura, se ainda tiver 
paciência, e espero bem que sim, espero ir para o mestrado. Não será na 
área da mecânica, será mais na área de química. Ou seja, tratamento de 
resíduos e poluentes. 
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Dimensão frequência do curso: expectativas do estudante (cont.) 

Participante 097 FC1 R03 [Gostava que o curso tivesse uma vertente] mais prática em tudo o que tem a 
ver com as [unidades curriculares] de projeto e anteprojeto. No caso do 
anteprojeto 1, que tivemos no semestre passado, foi praticamente 
computador e um bocadinho de texto. De prática, foi só a parte do desenho, 
que eu até já sei porque o uso diariamente, pelo que nada me acrescenta. 
Motivação, para ser sincero, pouca ou nenhuma me deu. No segundo 
semestre, viemos para fluidos. Eu digo-lhe já, quando eu cheguei a fluidos 
deitei as mãos à cabeça. Calhou-me fluidos, porque é que não me calhou 
outra coisa? Mas é um facto, na parte fluidos aprendi. Há coisas do túnel de 
vento que me calhou que me está a dar alguma base para mecânica dos 
fluidos. Foi um trabalho prático. Se calhar até podia ter sido mais prático, 
talvez não tenha sido por falha da minha parte e do meu colega. Também 
reconhecemos que falhámos aí. Por exemplo, há [unidades curriculares], 
sem querer falar… A unidade curricular (…) acho um desperdício completo 
termos a matéria (…). Já a unidade curricular (…) que tivemos no primeiro 
semestre tudo bem. Tem interesse porque os engenheiros mecânicos têm 
que saber (…). Agora (…)… Quando é que é aplicada na mecânica? Para 
mim, o curso nem está dentro do que eu previa, nem está fora. Nem é quente 
nem é frio, mas o resultado é positivo. 
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Dimensão frequência do curso: adequação da dificuldade e exigência do curso 

Participante 295 FC2 R10 Acho que sim, acho que sim [, que o grau de dificuldade do curso é 
adequado]. Em termos de grau de exigência, acho que [na outra Instituição 
onde andei era] demais. E, se calhar não se aprende tanto como aqui, sendo 
menos. Não sei se me estou a fazer entender. [Na Instituição (…) era 
diferente,] porque iam ao cúmulo de pôr coisas [na avaliação] que uma 
pessoa nem sequer tinha dado. Isso nunca me aconteceu aqui. Mas também 
sinto que se acontecesse, iríamos falar com o professor e [entender-nos-
íamos], como é óbvio. Mas [na Instituição (…)], as coisas eram assim. 

Participante 176 FC2 R08 [Quanto ao grau de dificuldade e exigência do curso,] depende das [unidades 
curriculares]. Há umas que são fáceis demais, e depois há outras que são 
mesmo “cadeirões”. 

Participante 176 FC2 R09 Acho que é um curso exigente [que nos] dá as ferramentas necessárias para 
trabalhar um dia no mercado de trabalho. 

Participante 242 FC2 R20 [O grau de dificuldade do curso] é adequado. Eu não tenho outra experiência 
[para comparar], mas acho que é adequado. Em relação ao secundário, é 
mais difícil. 

Participante 242 FC2 R21 Há diferenças [no grau de dificuldade das unidades curriculares]. 
Principalmente no primeiro ano, primeiro e segundo semestre, [as unidades 
curriculares (…) e (…)] eram muito simples. Não era preciso [despender] 
quase [nenhum] tempo nem esforço para passar. Mas há outras mais 
exigentes. [Contudo], com dedicação, faz-se. Não é nenhum quebra-
cabeças. 

Participante 168 FC2 R05 [Quanto ao grau de dificuldade e de exigência do curso,] eu acho que não é 
incrivelmente difícil. Acho que as pessoas têm a impressão que o curso é 
mais difícil [do] que [aquilo que ele efetivamente é]. Acho é que é preciso 
levar as coisas com… como é que eu vou explicar? Ir levando. Não podemos 
achar que vamos chegar à época de exames e conseguir estudar para seis 
ou sete [unidades curriculares]. Acho que isso é impossível. 

Participante 168 FC2 R21 [Só gostava de acrescentar] aquela parte da dificuldade. O curso é um 
bocado difícil de fazer sozinho. Acho que [encontrarmos] quatro ou cinco 
pessoas que se deem bem para estudar, [isso] torna o curso muito mais fácil 
de fazer. Facilita bastante não estudar sozinho, pelo menos para mim. Há 
pessoas que gostam mais de estudar sozinhas, eu gosto mais de estudar em 
grupo. 

Participante 380 FC2 R09 Eu acho que [o curso] podia ser um bocadinho mais exigente. Primeiro, 
porque eu acho que é fácil passar às [unidades curriculares] com 10. Eu acho 
que hoje em dia, o ensino tornou-se aberto a toda a gente e toda a gente tem 
possibilidade de vir estudar, mas a meu ver isso está errado e depois 
[ouvimos dizer na televisão que há muitos licenciados desempregados]. [Mas 
considerando a quantidade de] pessoas que saem por ano, [tem de haver], 
não é? Porque acabar o curso toda a gente acaba, [eventualmente]. A meu 
ver, [o ensino superior] é para [os que são bons] e para quem é esforçado e 
trabalhador. [Os restantes] não estão aqui a fazer nada. Não é estar a ser 
egoísta, mas [é este o] meu ponto de vista. [Nem todas as pessoas podem 
ser licenciadas]. 

Participante 380 FC2 R10 Mais ou menos. Não digo que [tenha sido] fácil. É fácil tirar 10, mas [para 
mais do que isso] já [é preciso] algum estudo. Mas acho que [o curso] podia 
ser um bocadinho mais exigente.  
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Participante 380 FC2 R11 Acho que há [unidades curriculares] mais difíceis do que outras. Acho que o 
segundo semestre do segundo ano e o primeiro semestre do terceiro ano 
foram os mais complicados, por causa da carga de trabalho. Tínhamos 
muitos trabalhos e as [unidades curriculares] eram muito mais exigentes, 
[com certas unidades curriculares] que exigiam muito mais estudo e atenção 
da nossa parte. Talvez o segundo semestre do terceiro ano [tenha sido o 
mais fácil]. Mesmo com o projeto… Fiquei em (…) e até achava interessante. 
Tive boa nota. Tive 16 no projeto. As outras [unidades curriculares] não eram 
assim muito complicadas. E o segundo semestre do primeiro ano, tirando [as 
unidades curriculares (…) e (…), às quais tive particular dificuldade, porque 
não tenho mesmo jeito]. 

Participante 142 FC2 R06 Acho que [o grau de dificuldade e exigência] não é uniforme para todo o 
curso. As [unidades curriculares] digamos, nucleares, são abordadas com um 
grau de exigência adequado, mas também penso que o conteúdo 
programático é demasiado extenso para o tempo que temos, até porque são 
todas ao longo de um semestre e acabamos por não poder aprofundar tanto 
como seria desejável. Nas [unidades curriculares] que não são nucleares, 
nomeadamente as que não são diretamente de [engenharia] mecânica, há 
muitas cujo grau de exigência é muito baixo e o grau de profundidade com 
que são abordadas as matérias é [um pouco mais] superficial. 

Participante 304 FC2 R08 [É difícil de responder a essa pergunta porque não tenho um termo de 
comparação relativamente à dificuldade e exigência do curso]. Este é o único 
curso superior que estou a tirar. Não tenho experiência de mais nenhum. É 
necessário algum trabalho. Não é fácil, [porque] tem áreas muito diferentes. 
Mas [para] quem gosta, que é o meu caso, não é nada por aí além. Exige 
sempre um trabalho contínuo, exige estar sempre atualizado [em termos da] 
matéria, mas não acho que seja muito difícil. 

Participante 279 FC2 R02 Para acabar o curso em três anos, não acho que seja difícil. Tem que se 
estudar. Se se vier do [ensino] secundário sem métodos de estudo, vai ser 
muito mais complicado. Acabar o curso em três anos não é difícil, mas é 
acabar com uma média de 10 [valores], não com mais. É o que os 
engenheiros dizem: “até ao 9 é fácil, até ao 15 já tens de estudar, até ao 20 
são poucos”. Eu atrasei um ano na minha licenciatura. [Esta é a segunda 
vez] que estou no segundo, porque foi mesmo isso. Eu vinha com poucos 
métodos de estudo, ia fazendo… 

Participante 097 FC2 R08 A nível de exigência, acho que [o curso] está no patamar que deve de estar. 
Há uma falha, acho eu, e é uma opinião pessoa, na organização de 
apontamentos. Eu sei que o processo de Bolonha remete para o aluno uma 
maior quantidade de trabalho, mas muitas das vezes, os apontamentos estão 
mal estruturados, mal organizados. Aconteceu este ano, que os 
apontamentos da unidade curricular (…) foram melhorados, mas isso só foi 
disponibilizado a meio do semestre e nós já tínhamos muita matéria para 
trás. Muitas vezes, e agora já não, só aconteceu quando no primeiro ano 
quando eu entrei para aqui, os livros recomendados já não eram editados. 
Havia na biblioteca, mas só posso ter o livro na minha posse, acho que duas 
semanas, e renovar duas vezes. Tirar fotocópias é crime. Consegue-se 
arranjar às vezes a vender na net, mas são preços… e uma pessoa começa 
a fazer contas. Vale a pena mandar vir, não vale? A nível de documentação, 
perde um bocado. Mas só algumas unidades curriculares, atenção. 
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Participante 295 FC3 R04 Um engenheiro em particular, que se calhar me marcou, pela positiva, foi o 
engenheiro (…) das [aulas] práticas da unidade curricular (…). Um 
engenheiro fantástico. Muito bom mesmo. Ele entrava na aula e desde [o 
momento] em que entrava até sair, nós estávamos colados ao que ele estava 
a dizer. Para além de ser bom orador, porque isso é fundamental num 
professor, e digo-lhe que há aqui professores que não são bons oradores, 
não são. [no caso do] professor (…), apesar de [ele] só me ter dado as 
práticas, eu recordo-me que eram práticas fantásticas. Ele começava, fazia 
os exercícios, e nós seguíamos os exercícios, e aprendíamos. Ele também 
tem uma personalidade engraçada, de dizer às vezes umas piadas. Era 
engraçado, e dava para descontrairmos. Para minha sorte, voltei a tê-lo na 
unidade curricular (…), como meu professor [das teóricas e das práticas]. E 
passei a ambas as unidades curriculares, (…) e (…), graças a ele. No caso 
de [da unidade curricular] (…), com melhor nota. [O papel dos professores é 
importante]. Considero-me adulto, mas não aprendo as coisas sozinho, não 
é? Algumas sim. Também se [assim] não [fosse], mau era. O trabalho do 
professor não é ser um pai ou uma mãe. O trabalho do professor é estar ali e 
fazer um bom trabalho, assim como nós também temos que fazer o nosso 
trabalho. Quando nós não fazemos o nosso trabalho, reprovamos. Foi o meu 
caso à unidade curricular (…). Eu tinha mais [unidades curriculares], deixei 
aquela [para o fim] e depois quando cheguei à altura do “sim ou sopas”, 
“sopas”. Mas o professor é importante. [Provavelmente,] se eu não tivesse 
tido o professor que tive [numa determinada unidade curricular], se calhar 
não tinha passado com a nota que passei, [ou nem sequer] tinha passado. 

Participante 176 FC3 R02 Sim, [há experiências relacionadas com o curso que posso destacar pela 
positiva]. Há certos Engenheiros que, [quando] uma pessoa não está a 
perceber, [não dizem] “já expliquei”, como por vezes acontece. Uma vez 
numa aula da unidade curricular (…), não estava a perceber e o Engenheiro 
chamou-me à parte e esteve a ensinar-me tudo desde as bases. Acho que 
esse tipo de [auxílio], muitas vezes ajuda a impulsionar o aluno, [em vez do 
Engenheiro] ignorar as [suas] dúvidas ou pensar que ele não está atento. 

Participante 176 FC3 R03 [Quanto a trabalhos,] os trabalhos de (…) da unidade curricular (…), que é 
uma área de que eu gosto, e [para os quais] temos que pesquisar [diversas 
informações]… Acho interessante, porque vamos ao fundo da questão. [Há 
coisas que somos nós que escolhemos]. 

Participante 242 FC3 R02 Houve vários aspetos positivos [durante o curso], mas não houve nada que 
[eu possa destacar]. Já tive professores de que gostei mais, outros que 
gostei menos, mas nenhum que [se destacasse]. 

Participante 242 FC3 R03 Acho [o anteprojeto] mais interessante do que [as unidades curriculares] só 
teóricas, porque dá outra motivação. É mais prático, e penso eu, mais 
relacionado com o que irá ser a profissão em si. 

Participante 168 FC3 R02 [Um aspeto que destaco pela positiva…] Por exemplo, eu dou-me muito bem 
com o engenheiro (…). Gosto dele, da maneira como ensina. Acho que tem 
bastante experiência prática. Ele deu-me [a unidade curricular (…)] e está-me 
agora a dar [a unidade curricular (…)]. Gosto da maneira [como] ele ensina, 
porque [se vê] que [ele] tem prática, que já fez aquilo. 

Participante 168 FC3 R03 Sinceramente, estou a gostar muito do projeto que estou a fazer. Estou a 
achar interessante. É [provavelmente] o trabalho mais interessante que eu fiz 
durante o curso. Acho que no anteprojeto escolhi um bocado mal o tema e 
saiu-me um bocado “furada” a nota. Devia ter escolhido melhor o tema, mas 
paciência.  
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Participante 380 FC3 R02 Eu gostei muito do professor (…) das [unidades curriculares (…) e 
(…)].Gostei bastante dessas duas unidades curriculares. A parte de técnicas 
e ferramentas de melhorias, a parte mesmo de gestão. 

Participante 335 FC3 R02 Em termos de [unidades curriculares, uma que destaco pela positiva é], 
provavelmente o projeto 2, porque penso que é aquela [unidade curricular] 
em que pela primeira vez existe um contacto mais direto com a engenharia, 
no sentido da indústria e de produto em si. Era uma máquina de (…), [que] 
na altura fiz com o engenheiro (…) e foi ele que realmente me [fez ter] muito 
gosto [pelo projecto]. Depois daquele tempo todo começamos a ver [que] isto 
realmente faz sentido, [que] é assim que se faz e se calhar [há] certas coisas 
que nós pensamos que se [fazem] de uma maneira e na prática têm de se 
fazer de outra. 

Participante 335 FC3 R03 [Neste balanço das experiências positivas no curso], penso que o professor 
acaba por ter bastante impacto, porque o que nos cativa no início [de uma 
unidade curricular] acaba sempre por ser um pouco o professor. Depois 
depende sempre do nosso trabalho [fora das aulas], mas penso que o 
professor que realmente expunha as coisas de uma certa forma, e se 
mostrava acessível aos alunos para todo o tipo de dúvidas e questões que 
iam surgindo, e enquadrava aquilo em certos contextos que [faziam] sentido 
e que dava gosto, ajudou imenso, ajudou imenso. 

Participante 142 FC3 R02 [Das minhas experiências no curso,] eu destacaria a da unidade curricular de 
anteprojeto 1, [na qual] me foi dada a oportunidade de desenvolver 
competências que ainda não tinha e de trabalhar mesmo para além do que 
era inicialmente proposto nos objetivos da unidade curricular, sendo dado 
espaço a mim e aos meus colegas para as competências dentro do que nós 
estávamos dispostos a fazer e não apenas do que quer que fosse [que 
estava previsto na] ficha [da unidade curricular]. 

Participante 142 FC3 R03 [Sim, o papel dos professores e dos colegas] foi muito importante [no balanço 
que faço das experiências positivas no curso], sobretudo a disponibilidade do 
professor para acompanhar o nosso trabalho e para estar atento à resposta 
que tinha da nossa parte. Penso que é realmente bastante importante, 
sobretudo que não haja demasiados alunos para cada professor, para que 
neste tipo de [unidades curriculares] em que vamos desenvolver atividades 
ao longo de todo o semestre, como é o caso do anteprojeto e dos projetos, o 
professor conseguir acompanhar bem aquilo que nós estamos a fazer e 
adaptar o trabalho a desenvolver na [unidade curricular] à nossa resposta. 

Participante 304 FC3 R02 [Uma experiência que posso destacar pela positiva,] acho que foi a [unidade 
curricular (…)] que toda a gente dizia que era muito complicada e eu tentei 
perceber, e acho que foi das [unidades curriculares] que mais gostei de fazer. 

Participante 304 FC3 R03 [Quanto aos professores, pela positiva posso destacar] o professor [da 
unidade curricular (…)], porque parecia ser muito novinho e a relação que ele 
tinha connosco era quase de aluno para aluno e acabou por ser, a nível da 
aprendizagem, mais próximo, e um à vontade diferente. 

Participante 279 FC3 R03 [Pela positiva, acho que posso destacar] as unidades curriculares de 
Introdução [à Engenharia]. A Introdução à Engenharia 1, [na parte dos] 
motores, é a primeira parte prática que os alunos têm quando chegam [aqui], 
e acho que é muito giro. Fazer os relatórios, os desenhos… No primeiro ano 
acho que foi o que me marcou mais. As [unidades curriculares] de 
Anteprojeto acho que mostram muito bem o que é [a Engenharia]. Os 
relatórios, o que é preciso fazer, as especificidades, “isto está mal porque…, 
vamos lá voltar a fazer”. Porque no mercado de trabalho é assim. É muita 
gente para o mesmo “osso”, [e] por isso temos de nos preparar. Acho que as 
[unidades curriculares] mais importantes do curso ainda vêm aí.  
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Participante 097 FC3 R04 [Uma unidade curricular que destacado pela positiva:] anteprojeto 2, porque 
mexi. É um defeito que eu tenho, de gostar de mexer. Aprendi, não só por 
estar a mexer, mas fui mexer em coisas que eu não sabia. Como não era 
nada que eu já conhecesse, obrigou-me a investigar. Como professores [a 
destacar pela positiva], o professor (…) da unidade curricular (…). Embora 
ainda não tenha passado à unidade curricular (…), mas pela maneira como 
ele aborda e transmite o conhecimento. Outro é o professor (…), pela postura 
dele na aula ao transmitir os conhecimentos, e por uma certa coerência na 
maneira de ser e na relação com os alunos. Foram os professores que mais 
me marcaram. 


