








QUASE HOMENAGEM 

Cuniecei ri escrever-[c 
há :ilpuns dias, 

de um sitio ondc vivch~e.  
Mas pcrdi o poema. 
til corno tc pcríli 

há muitos nisscs. 
E l'altri-me ii rneniória das 

palavra< 

Nãii C de niufto. 

a perda Jc iim pocnra. 
emliora essa rnerriiiria 
nic cvnque esre de5ten-o 
de n5o seres. 
esra pequena angústia 
que n5o whe 

o que fazer d3 ai~sEncia 

Pcdirarti-iiie t>rimcnagcm 
para ti. 

iniis o dectcrro a mais de te perder 
n5o podè riunca ser 
em Iiomenagem: 
sá por dentro 

de mim 

- ou por dentro de nós. 

que re perdemos 

Ana Luísa Ainaral 
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CQNSI'1,HO PEDAG~GICO 
(Mandato de 06.01.97 a 22.fi2.99) 

II ENCONTRO DE QUESTÕES P E D A G ~ G I C A S  

A F.4CUIdllA1)E DE LETRAS: ENTRE A INVESTTGAÇÃO, 
O ENSINO E A CULTURA 

Cem a segunda edição Jii Eticontrri de Qiiestfies Pcdaghgiçaq. pretendeu o 
Conselho Pedagtigiço proporcionar condiqõc.; pai'a uma rellexio que. pailindo 
do dckiarc em torno de quesifie% pedagcigiças. pudessc contribuir para utnn 
rnellior detiniç5o do lugar c scntidn da Faculd:ide de Letras da Universidade do 
Pono no morncntn erii que as áreas dc estudos hurnunísticos c sociais apel~im .i 
renovação e 5 mudança. 

Foi nossa finalidade dar coiitinuidadc a uin cspaço dc intervenção dialo- 
_i:inic e ahertri quc o primeiro Encontro. rctilizadri a 3 I dc Outubro de 1996, 
tirilia ji \.iodo a criar. A Faculdade de Letras não pode ignorar a impnrtanciri dc 
que se revesie para n seu Iùru1.o a fnnnulaç5o de esirlitCsiiis de crcsciriien~o e 
consolidação adequada? 3s necessidades ekclivas da sociedade actual. 

Neste quadro. compreender r i  actual situaçao universittiria passa ccniiiiiente 
pcla neczssidiidc dc saher- colocar em novas rnoldes a rclaqão pecllighgica. a 
rclaqão ensino-iiive~tigação e a re1aç;lci Fiiçtildadc-Sociedade. Trinto mair 
quando o drsei~ipeiiho pcci;igrigicu dos docciiies uiiivcrsitririris náo tcni sido 
ob.jecto de avriliat;,5ci c rccoiihecimenio por parte das instit~~i$(ies. apesar de ela 
scr Jcrcnriinaritc para a èxiro escolar dos :iItrnns. 

Procurou crrilrar-se ci dcbaic do II Encontro eni tnrno de 3 pcilos: investiga- 
q b .  ensino c crrI!ura. 

Perfis de Fortiiação. Reestruiuraç50 Curi-içiilar. Prrltticns Pedagógicas e 
A ~ ~ a l i q ã o  são ternt?ç que einergeni dos desafios contcniparineoç enfrenlados 



pcla comunidade universi t i r ia  e que imp6ern a busca dc soluç6es inovadoras do 
pnnto de vista reõricci e metodol0giço. 

As comuniçaçõec que a seguir se apresenmn langam v;irjns desafios e sugc- 
rem linlias de ;ictuaçio quc çoncorreni para ii qualiticaç50 da identidade. cul- 
tuiii c sentido estra~cgico da Friculd:ide de Lctras da Univsrsidade do Porto. 

Porto. 20 de Junho de 2000. 

Ann I , l t i 5 ~  .4rnzml 

Jus t  A7eucdo 

Luís Gmssn Ciirreia 

Rnsa Manclii 







Ensino e Investigação: Algumas Questões 

A reflexão sobre a univcrsidadc acnial. :i sua história. os rnonienlos fulcrais 
de mudança. assim como o que se pensa guc esta instiluiçzo deve ser leili sido 
objecto de v5rios estudos nos últimos anos. n que evidencia quc a rnudançn se 
estA a desenhar. " 

AF sociedades est50 em rápid:~ rnudariçn. e uma parte do nosso quaridi:iiin é 
cada vez mais influenciada por desen~ol~~irnenlos cicntilicos e zccnológicas que 
nalgtins casos. a uma velocidade vertiginosa, sallain dos gabinetes e dos laho- 
ratririo~ de iiivestigaç3o para as nossas vidas. T-Toje. piwii falar só de um exem- 
pio. o computador c as rnÚltlpIaç facilidades qtie nos traz. quer na velocidsdc de 
cornunicaqZn. quer no acesso ?I infc.lrn~ai;~?o, é unia l'erramenta indispensivel 
para ri realizaçào. organiz:içSo c ddesenilolvinieiiio dc rrahalhos dc vlín'os tipos. 

Por outro lado. as cliamadas leis do merciidri dqilireiii cada vez mais força. 
como fornla de regulaçaci das socicdtideç I-inseadas na economia. nias iamhéin. 
e no quc noc diz respeito. çonio argumento para prefcrcnciri dc certos cursos eni 
deirinicnio de outros. O sentida uiil itário desta perspectiva não pode fitzcr-nos 
esquecer os perigos que tal abordagem também pridc cnccrrar. levando em 
última snilisc a l'uiicioiiar conio uni espariilho da Universidade. entendida 
naquele caso como institiiiqão quc qc deve limitar a dar resposla ris ncçcssida- 
des do mercado c não como lugar por excelCncia da procura c do novo. 

Já no nmso século, depois dri segunda gucrra. a cnncepl5o de Uniifcrsidude 
altera-se. De insiiiuiçáo cni qile 6 dada prioridade ao ensino p;issa a insiiiuição 
eni que ri investigação é o seu papel fundarncntat. Mas se a Universidade deve 

' Ycja-sc. entre riiiimq. ri nn - de Jiilhri itc 1998 dii Balciirri clrt Ll~ili*c-rsiritid~, r o cnlhquin rc:ili.l;irln 
na Unive~idadr do Portu cni IOOX "Unirznidade: tr;irli~:ici r tiiodemidadc". 



ser o lugar onde n procura da verdade e do conl~ecirnento são essenciail;. deve 
Lambem ser o lugar onde se: gosta de aprcnder e dc ensinar. 

Assiin, sc por um lado sc tem estiihclecido a dicotarnia ensino/inveszigriçh. 
iarnbini se estabelece frequentcnicnre n dicnrornia ciêncidcultura. Na entanto. 
se aqucIes sc interligarti dc modo fundamental. 115o podemos esquecer que a 
citnciii e a capacidade reflexiva sobre as suas teorias e as suas prsticas são for- 
mas de çuliiira! 

Ne~iie enguadrarnenio, parece-me, pois. crucial qucsiionarmo-nos sobre o 
papel social de urtia Faculdade de Letras. 

Eiii primeiro lugar. creio que d pertinente colocar a seguinte questzo: os 
m6todos de cnsino que prri\laram estar razuaveln~ente arlrquridos no passado, 
semo ainda apropriados agora? Ao iernlos passado de um sixtcma de ensino de 
elites para uma "maqsificaçiio"' do ensino devemos repensar os rndtodos de 
1i-ansmiss5o d e  conhecimenios rcndo en-r conta que mais d o  que acumulac;rio de 
inl'oririações é pertinente dar hi-mnçiio aos elitudantc.;. iloerendo com isto dizct. 
lornecçr-llies os mQodos e os instrunicntas adequados ao IrabaIho futura. O 
accssu :i informaçdio 6 cada vez in;iiur e mais ahrangente e por isso um dos 
grandes problemas é ler capacidade de fazer a selçcc;ão adequada. Nesta 
niedida, o professor tem cada vez mais que ser um guia e niio ianto um actor no 
palco, tcndo presente o sentido etimológico da palavra ed~lcar.. conduzir para 
f'ora, isto é, ajudar a fazer scilircssair as capacidades que cada um encerra em si. 

Por outro Iado, a investigação rem. ou deve ler. um lugar privilegiado na 
Universidade. isto C. 6 prcfesenci:llinentc nela que se devcrn constituir çomuni- 
drides científicas criativas em que lodos disctiteni. se csriniularn. colaboram. 
conipetern. pois se as perguntas inteligentes produzcm as respostas inteligenteq. 
s3n os pcdidos zeniais quc pi.oduteni os génios. 

Projecios conjunros de intcrl'ace entre vlínas Amas parecem-me çmciais por- 
que urgi: quebrar ac f r r i n d ~ i s  que nós próprios impusemos. utilizando filoso- 
lias de irivèsrigaçáo quc não se coi~ipadecem com os tçrnpos actuais. 
Aciualmente, resultados reIevaiites de grandes prqjcctos de investigaçrlo são 
fruto da colaboraqão estreita entre equipas de diversos doniínios científicos. Por 
isso, novas ;Iirrias cizntiticas sc vtin constituindo crimo resultado desse encon- 
tm, corno. por exeniplo. a bioquímica. c varias modelos ie6ricos resultam tam- 
btrn dessa :horda_9eni. 

Coni efeito. se n5o podetiios ser especialistas em v~lrias inaiérias. temos 
tanihCm que ter presente que trma especitiliza@o é aprofundamento c acrualiza- 
ção continua, C conhecer as diferentes teorias e os diferentes métodos e avalia- 
10s. Nesta medida. para uni cspecialista 1130 h5 nada iixo ou repetiziva. 



E nresrno quando é preciso repetir. quem não esluda e quem não inventa 
não o consegue fazer. pois reproduzir coisas identicas significa reinvenli-Ias. 
Por isso. quem niio aprende. quem não inventa, desaprendc e n sintoma de 
perda de informação é o aborreciniento. O professor que usa o mesmo lexio 
durante vários ano? e se limita a repeti-lo fi-lo seni vontade acabando por se 
aborrecer a si e aos alunos. 

Assim. um professor en~iiia e aprende cantinuamenlc e uni dos fundamcn- 
tos dessa aprendizagem 6 a investi::iqio. 

Mas ensinar 6 lambem transmitir essa atitude aos cstudantcs, é fazê-los 
acreditar em si e lutar pela exçeIcncia. 4 Ievrí-los a pensar que aprender um 
proccsso conrinuo e que. no fundo. a vida tia sua essência é pro.jecto e risco. 

Penso. por isso. que se deve estiinular utiiii maior autonomia dos esmdan- 
ies, o que implica uma maior responsabilizsi~70 na construq5o cio seu prcílirio 
percurso. Temos que coi~ceber noivas fornas dc ensino e tanibem de oferecer 
um Icque maior de alternativas. Por isso me parece que a reesmturaqão adiada 
de alguns cursos é in~prrioan, em especial na fundamentaqáo que no caso de 
LLM lhe esteve suhjacenie num primeiro pr~~iecto. 

Devemos também repensar os cursos de rncstrado e de pós-graduiic;áo. pois 
cada vez parece mais importante que possamos não sfi fornecer cursos dc espe- 
çializnç5u. iaas também de reconvers5o: temos de ser capazes de pensxr que se 
podem e devem oferecer altemaiivas. E porquc a furmnç5o ao longo da vida 
parece estar a Iransforrnar-se nuiiia palavra dc ordem. crcio tanihCm 5er razoa- 
vel discutir a viabilidade de cursos de douroranicnto. 

N5o podemos esquecer que nos últimos três anos vem aumenrundo a capa- 
cidade das instituições universit5rias públicas c consequenterncnte a diminuição 
de alunos no privado, deixando. piissiveliiiente, para este o fornecimento de 
cursos ligados i "fomaçfo conttnua". Acresce que as Friculdades dc Letras, no 
que respeita i formação de professores. vão começar a competir com ouwas ins- 
timições públicas a quem l'oi atribuída capacidade de fornecer Iicencia~uras. ! Se 
a Universidade n5e pode ser uma escola p s ~ i l ~ ~ i c i n i i l .  cla nào pode tarnhérn 
esvaziar-se e niio pode deixar de pensar em saidas protlssionais. 

Nio estou com isto a dizer que E preciso lutar contra estes ou aqueles. o que 
eqtou a dizes é que é preciso determinar o onsso lugar como instituiçiio univcr- 
sitiiria e que os focos dc sonolência que ainda persistem (um dos grandes peri- 
gos das instituições un t versitjrias) devem ser debelados rapidamente. 

: Vtijn-<c R ilornt;óo rirçamenral atrihuida anc Politecnicos para o prliximo ano rt'iíbliro 2IMlílkQB). 



Precisamos larnbém de convencer as entidades einpi.ega.~loras. nas quais 
incluo também as faculdades. de quc n~ellior formação corresponde a m:iior 
profissionali.;rno e capacidade. n5o esquecetido que uni I-iorn profissional e náo 
sO iigucle que na escola foi bem sucedido. mas iambéni nqwcle que tem iiiquie- 
taçiio. que C criativo. 

Disse h5 pouco que a universidride dcve scr também o lugar onde se gosia 
de aprender e ce gosra d e  eiisii~m. Isto é. se é iri~parianfe criar condiçoes esii- 
mulantcs para os estudantes. n5o o é menos para os doccntes e invesiigadores. 
Entre outras coisas. esse estímulo deve incluir condições aceitfivcis de traball~o. 
desde cspaços. númcro de alunos. nUrnero de cadeiras. apoios adniinislrarivo e 
sccrctarial síilidos até :I possibilidade de prcigress50 na carreira. que c s ~ i  blo- 
rltteada para muitos pelo nijincro exíguo. dc~equil ihrado e ninl distribuída dc 
lugares de quadro. 

Precisanios de conheccr mclliur ri Instituiqão em que irnbalhamos. pois se 
rifio o fizermor;. tião estamos em condições de projectar o seu desenvol\' timento. 
A avalitiqãe que foi feita hs F:iciildadcs de Letras permite-nos conhecer ltin 

pouco melhor a instiruição que somos. mas quanros de nós conhecem esses 
reI;itiii.ios e que cortiparac;ões podemos fazer com outras instituições similares 
portuguesas c estrangeiras'? 

No enranta. é irtiportante evitar que est:i neçessidadc sinta de argumento, 
~~iellirir dizendo. de obstáculti. i refiexrio sohrc o que querciiios que a Faculdade 
sc-j a. 

Precisamos de hzer u1i1 estudo sobre alguns problemas como o irisucesso 
escolar. a auçencia de estudantes inscritos ou o abandoiio da  Faculdade. e 
encontrar al$uniar. soluções. 

8 Conselho Pedng6giço deve ter u m  papel mais rclevantc na instituiçno 
porque se a Universidade 6 lugar de investiguçiio. C também lupar dc docência 
e o seu sucesso corno tal depende cm grande medida dos resultados qiie sc 
obtem lia fomaqão dos eszudarites. nao sii eni ternios de classilica~óes finais. 
mas também na sua qiialidnde como pro!isslonais, com desejo constante de 
nctualização. Esse é. sem dúvida. um dos mais fones sinais de prestígio da ins- 
tituição univetçivátia. 

Estou convencida de que esro Faculdade tem irilensos potenciais. rtias não 
nic parcce que estejam a scr completamente riproveitados. Muitos desejam fazcr 
melhor. aprender e discutir coin os outros. [nas a quç em inuitoq casos tem pre- 
valecido é o individuallisrno. 

Precisamos de ter -\,oiitade de mudar. nias aqui cabe tarnhCrn um papel 
importante aos líderes cujas visno e autoridade são tlrndarnentais. No cnlanio. 



essa autoridade não se pode confundir com podes. pois aquela C a capacidade 
para ~on\~cncer.  enquanto este é a capacidade para restringir. 

Adaptando um aniiilcio de ielcvis50. "o fuluro já n5o 6 o que era dantes'', 
isto C. O que interessa i ~ ã o  é predizer o futuro. o que se torna cada vez mais difi- 
cil ent saciedades e m  r6pida mudança e eni que por vezes os indicadores indu- 
zem eiu em. mas torni-lo possível. 

O que quereinos 116s de uma Faculdade de Letrrts.'? Queremos rio núnimo 
u m  centm de exceI2ncja na investigaçiia e nu ensinn. Para isso. precisamos de 
nos ouvir uns ao? outros e de não nos deixarnlos enredar nas quesifies burocrá- 
ticas. pois se a5sirn nio o iizcrmos. estamos a negar a essbnciã da Universidade, 
lugar da criatividade e por isso da capacidade de iiiudar. 

Precisamos de es tx  mais atentos i realidade social. Mas não iremos niuiio 
longe se nos limitarmns a queixar da falta da qualidade do ensino ou da apren- 
dizagem. É preciso que estudantes e professores se questionem e enunciem 
quais os aspectos essenciais daqudas afirmaçoes gerais. Para u m  adequado 
diagnós~ico. estas questries devem ser objecto de estudo e de reflesso em diver- 
sas insiânçias para que, fundamentados neles. possamos encontrar as melhores 
soiuçõeç. 

Cu5ta-me aceitar, coino é minha experiêiicia. que alguns estudantes srí no 
inestrado veiihm a saber o que é um relatório de leitura. ou que venham a 
aprender como se organiza um trabaho. cornu sc cilam fontes. etc. Mas tam- 
hérn não concebo como 6 possívcl que os alunos se inscrevam eiil cadciras sein 
nunca conlaclarern com o< professores. sem se inIormarern ateriipadan-iente dos 
programas c recoiaram com alguma frequêiicia As fotoc0pias dos uponlamenius 
das çolegus. 

Por outro lado. icnios ainda em diversos casos turmas exa_geradanieiite 
grandes para que o ensina seja eficaz, peipetuando o sistema de transinissão de 
ccinhecimen!os e esquecendo que e 30 fazer e ao experimentar que grande parie 
Jn nossa aprendizagem [em lugar. 

Não sou contra os exanies (ou provas com daia marcadal porque xão 
rnornenlos cruciais eni que se quebra a tendênçiii natural para adiar. nias acre- 
dito que a realizac;fio de trabalhos individuais ou eiil grupo devem ser estimula- 
dos. porque peimiienz uni rnaior aprofundarnento e discussao. 

Sou de urna geração que ainda pensa que "o saber não ocupa lugaf' (riu 

suas va-ianres). mas 5ei-á que os j ~ \ ~ e n s  perisam assim? Parece-me que. enme 
nutras coisas. eles precisam de saber para que. Scm Jeixarnins que utilidade se 
confunda com urilitarisrno. dcvcmos dizer-lhes quc uin maior conhecirnenio e 
uma niaior capacidade criativa é "firndamenta para unia niaior dcriiocracia, para 



uma maior capacidade de análise e actuação na sociedade*' 'prrirncivendo a 
retlexão c a capacidade de raciocinio crítico e independentc". ' 

E preciso convencer ris estudantes de que não podemos dar-lhes receitas. 
pois o conhecimento não é estdtico. de que a sua formaqiio é um trahalho de 
equipa entre profccsrir c olunn e de que as nossas sociedades exigem que. de 
uma maiieira ou de outra. sc+jaamos senipre estudantes. 

Falta-nos ainda em Portugal uma cultum do profissioi~aEismo e da compe- 
têiicia, que. parece. crimcça a mudar, e recorremos muito ainda i atitude pessi- 
mista de apontar mais ou nicntis çlaramentc ri que está mal. sem a acompanhar 
de uma reilexfo cohre as alternativas c sem a acruaq3o çorrespondenre. 

Parecc-iiie importante valorizar a que esiA mellior e ler uma ariiude opti- 
inislii. irto é. emhora conscicnies dos problemas, continuar a trabalhar para 
superar ris dificuldades. 

Por isso. precisamos de criar Lmpor; dc reliexãn, talvez coordenados pclos 
vários 6rg;los directi\los. que, com tarefas bem definidas e c0111 um prazo dcier- 
minado. apresentem 3 todii a escola (e à Univemidads) os seus resultados para 
que n5o se percam as reflexões fciias neste Encontro e o entusiasmo com que 
muitos dc nós discuti rnos pontos de vista com o objecr ivo dc encontrar soluções. 

Por último, e para tentar responder ao título do paincl. direi que. se por 
renova@o se etitendcr unia operaçao de cosmética. e u  sou claraniente pela ino- 
vação! inovação nos rnéiodos. inovaçiio nas a r i ~ u d e ~ .  inovaqso nas práticas. 
inovação lia reflexão, inovaç65ci nas propostas. apesar de estar consciente de que 
não sc pode inovar crn iudo constantcmente. 

Actiri. no entaninio. que 1150 devemos ler receio da novidade. receio de crescer. 
receio de mudas. NSo podemos cncerrmo-nas no passado. no bcm-estar. nos 
Iiáhitos. Grandes nomes da cultura mwdar~m radicalinentc dc vida já tarde: Kant. 
passado o meio da vida escreveu Cririca rlo RnzTo Ptti-a, icidos conlieccmos as 
diíkrcntes fases de Picasso e Saramago. h5 vinte anos. começou. com novo 
fôlego. a escrever roniançcs. Estes e muitos outros tiverarii, entrc outras coisas. 
a capacidade e a coragem dc correr riscos. de sc porem eni cnuw a ri próprios. 
de qi~esiionxern o \cu valor. as suas ideias. Tiveram 3 capacidade de rccorrieçar. 

Vaqarnos n4s o mesnin, pois o sonho c o empenhamento eni o realizar sZo 

o sinal inconl'undivel de uma @oca criativa. que desejamos seja a nossa. em 
particular a da Faculdade de Letras. 



<<Da multidisciplinaridade do estudo da linguagem 
à reformulação curricular dos cursos de 

Línguas e Literaturas Modernas" ' 

Como docente da disciplina de 1ntrodur;ão aos Estudos Linguísticas. perrni- 
Iam-me que as mirihaç i*efiexões sobrc os problemas que rnc propus tratar. rela- 
cionadas coni a refoinlulação curricular. tenham como ponto de p'utida prbeci- 
samente essa disciplina e a sua inser~ão nos cursos de Línguas c Literaturas 
Modernas. 

A disciplina dc Inirodução aos Estudos Lin~uisticos, presente no I "  ano de 
todos os cursos dc Línguas e Literaluras Modemar, tem um duplo objectivo: 
pensar 3 lin_gusgeni verbal como uni lknónieno complexo. passível de múltiplas 
abordagens (dai existireni vfirias CiGncias da Litiguagem) e o de definir o 
espaço próprio de rrma ciencia. a Linguisiica. servindo de iniciaçso. necessaria- 
rilente breve. is suas ãreas centrais - a Fonetica. a Fonolosia. a Morfologiri, a 
Sintaxe. a Scn~rinnica, a Pragmática. mas também ao estudo da aquisição e 
desen~olviniento da linpuagciii. da variaç20 no espaqo e no tempo c da problc- 
máticu da construc;ão de textos (litercinos e não literkios). 

' Tendn eccrito eirc ~cx tu  cit i  Ouiubm de 1998. pude wvc-lu ein Fevereiro de lYY9, dia\ dcpiiir, de a 
M;ir_rurida Losa no\ ler deixado. Além dc uma grande niriign. ~ieidi a canrpanhcin cúniplicr. a coIega 
iriteligentc. cri;iriva. intcnucnictite. nlicrin no< ntitrok r an mundo. Crilaborriniur estrcitnmentc durante 
rri.5 anos no Cutiscllio Pedagdgico (1989-92). crcrci8emiis rnebniíi a duas rnám afgunl rextos dc rcfle- 
xáo: ao lunpo do9 ano< quc dumu a nuiw Iiuiiira anii7ndc (cerca dc vinlc c ircsi dcbateniox inúmeras 
vcrer qiit~rfics pcilapiigicas. a ree>tnitun~3o d n ~  nni\o.c cursos. :I vida dn Faculdade. Scm as suas 
idcius. scnr a sua ~re~e1lç3.  fico irremcdiai~clrncntc mais pohre. niais xnzinha. Sin'arn csras b r c v c ~  pala- 
irnr como uina homenagem i1 sua I ide 



Na ~erciade. a Linguí~tica C uni doniíliio dri saber que abrange diversas 
5rcas. que tentam responder n inurnern.; e difíceis perguntas: o que são os sons 
de urna Iírigua c conio se orgariiznm? O que é uma palavtii e como 1: que ern 
cada língua se hrn~riiii ]-ialavras'? O que é uiiia f'rasc? O quc 12. o significado de 
uma palavra r de tinia li-asc'! O que é uiii teste'? Dc qiie modo aginios social- 
mente atraves da linguagem'? Cnnin se processa a aquisiqk da linpagcrn? Que 
l'acioses intcnrtni na evoluçiiu da i  lingitas? Mas ouiras questr5cs niio nienos 
iiitei-csbrinltes se podcrn colocar: em que medida o que sabemos acerca do fun- 
cioil:imento das Iínguas S útil  para o ensino da língua materna:' E para a ensino 
dc unia segunda IínguaL? E dc qiie modo os conhecinicnios linguisiiçn~ influen- 
ciam ri teori;i e a prríiica da traduqão? 

Acresce ainda que a Liriguisdca pode ser consider;ida, conlbmie o objecto 
de análise a privi1epi;ir e a ~ici-spcctiva te6rica crn que nris siiuernos. como unia 
disciplina no quadro das Ciências Sttciuis - se crilendernlos a pradilç3o lingiiís- 
iica como uina prax i~ .  iiecessariameiite condicionada pelo sociaI. pelo hisróriço, 
pelo politicu. mas trin~birn coriio uma disciplina no 5nibito das Ciêrtciai, da 
Cagniqão - sc concebermos a lingua~eni na sua relaqão com a aquisição e a 
i-cprcsenraçilo dos ~onheciiiieiitri~ na meme. 

A pi'esença nos planos de esiudos dos cursos de Línpuas e Literaturas 
Modernas de disciplinas de Linguística jusrifica-se assim pelo interesse das 
matérias que nelas pridemos debater: ma.;. além desta preocup;içGo infortriativ;i. 
a Linguística tem inequivncarnente iim papel fomutiva, pelas metodnlogias uti- 
1izad:is. de obsen~ac~to de dados. dc procura de rcgularidadcs. de fomulaçãa de 
gcneralizaçóes e, quando possivel. de tiipóteser explicalivali. 

Seria uttipico pensar que 110 3mbito da disciplina de Introduçáo ao5 Estudos 
Linguísiicos fosse pcilssivel discutir iodas 3s qucsiGes acima cquacianadns. Mas 
depois de uma discipliiia propedêutica conro esta. é naiiiral que um cstuciante da 
Faculdade de Letras espere quc algunlas respostas lhe sc.i:j:m fornecidas ao 
longo da sua forn1aç3ri. 

Os platros de esiudos dos cursos de Línguas e Literaturas Modern;is com a 
cotnpcinçnre de Parurguzs conrcmplarn. desdc h i  \~ríriris dCcadris. muita5 das 
áreas da L,inguística aritna ii-iencianadas. Se coniparainios os nosso.; plrinos de 
cstudo com 1)s de facu1d:tdcs siniilrires de muiios outros piiises. corno 3 Franqu. 
a Inglritcrría. 3. Aleliianha. por cxeriiplci. damo-nos conta de que ci pripel da 
Lingtristica na rormaç3o dos estudantes das Facu1d;ides dc Letras portuguesas C 
atc extrernartleriic I'rivor5~el: e não 6 por acaso que a coniunidadc linguisiic~i 
portugucsa, saída em grandc parLe desses cursos. é Eioje rclritivametrte ntrmerosli 
e exirernaiiiznie produti \'a. 



Mas se olharmos para outros cursos seitt a ctimponenie de  Portuguès, 
vemos que a possibilidade de estudo de algumas das questôes quc acima enun- 
ciei é reduzida ou quase nula. pela ;icumulaç50 de discipliiiaç de língua. lirera- 
turu. cultura e na Ultima década pela presença das disciplinas pedagógicas. 

Quer dizer. 6 extremamente difícil a estudantes dc v5rios cursos de Línguas 
e Literaturas Modernas cscolliereni. caso isso os iriieressc. uni perfrl predonii- 
nantcmenic \to1 tado para a Linguistica. Como Ihes é impossível frcqucntar dis- 
ciplinas com as quais a Linguistica tein relaqòes inierdisciplinare~ privilegia- 
das. Rcillro-nie. por cxi-tiiplo. 5 Psicolosia Ccigniiiva. 9 Filosofia da Zinguiigem, 
5 Lógica. entre outras. 

Virias ~ilicniaiivas se afiguram possíveis para niodi ficar a actual situaçao: 
ou a cri3~30 de cursos mais espeçiali;rados. soluç5n quc tcrri os scus custos, 
humanos. financeiros c outros. ou a t'lexibilizacão dos actuais planos de esmdo. 
pcrmiiinrlri aos estudantes a escolha de perfis dnmiiiantes. 

A solução que ;1 Faculdade dc Letras de Lisboa e :i Faculdade de Cièncias 
Sociais e Hurrianrts da Universidade Nova de Tisbaa escollieram. n çriaçao de 
cursos de Lin_ruistica. ao 13~10 de outros cursos de especirtlizaqao. i. uriia solu- 
ção possivel. diria nieçrno. a soluqão ideaf. Na verdadc. ri progewo científico 
nalgumas ireas e o avanqo de conhecLmcntos pode justifi'car. eiii determinados 
nioinenros hiljtcisiccis, a criação de cursos que em décadas rrnterinres podiain 
nau ler razão de ser. Veja-se o caso das Ciências Fisico-Qiiirnicas. ho-je separa- 
das em dois cursos disii~itos: ouiro escmplo: h5 algumas décadas exisiia um 
único curso. Histoi.ico-Filrisbficaç: açtualmenie, estáo disponíi'eis cursos de 
Histcirta. de Filosofia. de Ciências do Patfiniiiiiio. 

IChs há quc ser realista: a falta de recursos humanos e íinanceiio.;. c a diti- 
culdade de encontrar saídas profissionais para os linguistas de forii-iaç30 pare- 
cem tomar difícil. pzii.:i jrí. uma tal op~rlo. Por outru lado. si priipria sricicdade e 
por vczzs os prhprios linguistas ainda não compreeridcrain até que ponto uiii 
especiaIista desta disciplina pode inrcr!,ir eni questões ligadas ao ensino de lín- 
guas. yuer- izo cnsino da língua materna quer ao eiisino da lingua scg~irida. i ira- 
duçZn. 5 produção rexrual em empresaq. ,i prud~içiío rle dicionririos e graniáti- 
C ~ S .  em diifersos tipos de projectos intei-disciplinares conio nas áreas da 
Linguística Cninputacional. da  terapia da falii. das pcrdal; ?aiolU~icas da facul- 
dade de linguagem. etc.. 

Sou pur isso. e no nioincnto actual. defensora de umli ~liirmulriqão curri- 
cular dos cursos de Liilgias e Literaturas Modernas tia Faculdade dc Letras do 
Porto no seniido de uma maior Ilexibilizaqio. com uin i.arorível número de dis- 
ciplinas opcionais, leccionadas nesta Faculdade, ou mesmo noutras Faculdades, 



com a? quais seja possível estabelecer pro~ocoloç. c qlic permita aos csrudanies 
definir os seus proprios perfis. com uma prcdomináncia oii lireriria ou linguís- 
tica ou cuEitural ou mesmo coin um maior peso das línguas. nchte último caso 
reabilitando. de cena iiiaileira. os veihoç cunos de Tingiias rornanicaç e de Iín- 
guis gerrnânicss. 

Estc tipo de rcl'orn~ulaçGo curricular foi até certo ponto propostci no prin- 
cipo dos anos 90 por urtia equipa dc professores de Líiiguas e Literrifuras 
Modernas desta F:iculdade h qual tive a honra dc pertencer: iiiaç tal proposta 
não foi irnplernentada c. por que não dize-10. não foi bem aceire por ~ilguns 
docentes que temem que sima maior flexibilidade na consiniçiir, dos  plano^ de 
esttido ponha eni pci-igo 11 sua lirtípriri h e a  de espcciiiliznç5o. Nessa proposta 
previa-se a de1iniç30 de prioridades. estabelecia-se para cada curso di sciplilias 
obrigatórias c antevia-se o aconselhamento de deierminados percursos. para 
evitrir a çonslniç5o de planos de estudo desa.justado~ ianto do ponto dc vista 
científico crimo do ponio dc visra pedagogico. Continuo convencida de quc 
esszi proposta ia no caminho certo e que tinha virtualidades que valia a pena 
desenvolver. 

Poderi pcnsar-se que uina tal orientjiio na reformulaçilo çurriçular pode 
par em çnusa n papel de fonnaqao de professores do Ensino Rásico c 
Secundirio. que as Faculdatles de Letras do país definiram corrio uni dos seus 
nhjectivos principais. nos finais dos anos 80. A Faculdadç de Letras do Porto 
não devc. na min21a opinião. abdicar desse papel. assitn coino deve continuar n 
oferecer cursos ril!ernativos conio os de traduc;ãa. de Esiudoc Europeus. de 
Comunicaçiio Social e ainda outros. talvez em rnoldcs ainda rnais selectivos e 
mais exigcnies do que lios modelos actuais. 

Assinr. deverá discutir-sc se o actual modelo, çaracterislido por um tronco 
comum. seguido do Ranio CientItico. Educaciona1 o u  de Tradiiqão. é ainda si 

melhor hipótese ou se jiio sci5 prciefiel a çriaqão de licencianiriis mais Ilzxi- 
veis. como acima defendi. dando a possibilidade de o ehiudanre definir o tipo dc 
licenciatura que prrtendc. 

Uina tal autonomia na dcliniçio de perlis doliiinanies prcssupõc. evidcnte- 
mente, nrio sO uma avaliação dos recursos Iiumanos e financeiros disponíveis 
em cada momento como ttma iirticulaçiio com o inuiido dn trabalho. A 
Faciildadc de Lcrras do Porto. atr3vCs dos órgãos competentes. tem ol-irigac;iÍo 
de. ponderas as consequ?ncias do estabelecimenio dê "nunierus clausus" nos 
Aiferentcs ramos ou cursos riu. pelo contrário. a toial liberdade na insçricão. No 
inicio da implemcnrztção do Ramo Educacional. no final dns anos 30 e princi- 
pio dos anos 90. foram esiabelecidos "numeniç clausus" para entrada no Ramo 



Educional. cabcndn ao Conselho Pedagbgico una papcl importante ncssa deiini- 
@o. Essa política de sefeçç,io foi-sc nlierandcr. quer atrave:, d o  aunienro suces- 
siva dos riúnieros de acesso. quer através da dcciGo. ciii 1 996, pela 111aiorPa do 
Consclho Cicniíiico, de permitir quc rodos os cstudaiites se insctevcssem no 
Ramo Educacional. Como jrí vária< vezes afirn~ei. essa decisão foi uIn em. Por 
diferentes razões: ta7ócs científicas. porque ccrtas disciplinas do chamado 
Ramo Cicntífico se esvaziaram: por rriz6es priticas. porque essas nicdidas tive- 
ram consequ?nciiis grmissimas pelo acentuado ntírnerri rlc candidatos a crst5gio. 
chegando jrí ao pnnto de ruptura nalgumas 5re:is. conio foi denunciado recetiie- 
nieiirr num tesiri de rcsponsá~eis do açompanhanienio dos cstigios de 
PoríuguCs. E porque se criou a ideia. perilnie ii cscola e peranre a sociedade, quc 
a fomaqiio dc professores i4 a missão privilegiada das Fac~ildades dc 1,etras. 

O c3.minl-10 esccdliidn pclns Faculdades de Letriis do pais de lòrniaç50 de pro- 
fessores dos Ensino I33sico e Secundlirio n5o t i i i  fkil: a situriç5o 6 hoje ainda 
mais gnve devido ao [ricio dc as Escolas Superiores dc Eduaayrlo poderein for- 
mar professores do 3" ciclo do Ensino Biisico. N o  liiial dn.s anos 80. foi uina 
opqão razolítvel e =iljçia, nits condiqfies concretas do pais. Coniintro a pensar que 
a fomiaqão de profk~sores dcvc ser um dos oh+jecrivos das Fdculdrides. 

Mal; as Faculdades de Letras nzo podcrn nunca esquecer o papel liindn- 
nientaI que fies cabe de iran.;iiiiss;?ri e de produç3o de conhecimento em doiiii- 
nios riuanqadns do saber: de facto. as instituiqhcs urrivcrsitárias são um dos 
espaços pri\-ilzgiados para a invesrigaçao cieiitil7ca e a produqão dc saber. Poi. 
isso. :i esistênciri dc liceiicirituras mais ligadiis au mundo dci irabalho ti30 pode 
por ein causa rsscs objectivos. 

É neste clificil equilíl~rio entrc a intervenç50 imedíara c. n contrieiuiqãa para 
ci progresso cieriiilico que se joga a futuro da Universidade erii geral e é tendo 
sempre presente esse duplo papel qtrc qualqucr rclÒrn~uI~çrio çurriculnr dos çuia- 
sos dii Faculdade d e  Letras do Porto deve ser eqrtiieionada. 





As Humanidades e a Infosmatica 

"As çigncias fizera111 a inl'ornliticri. Agora. cal-ic ic, Humatiidsdes saber 
tipsoveiiri-la da niellioi- inanrira possível'-. Cririicittrii-io dum congressista no 
'Futurehum - Tlie Futiire of ihc Huriianities in tlie Digital Agc - Prohlems ai~d 
perspectiver h r  huniaiiities eduçation and rcsearcli'. 25-23 de Selembro dc 
l9gS em Rergen. Noruega. 

Os cony-zssisias provii1h:iiii dc vririas 6rens das hunianidades - Históiia. 
HistGria da Arte. Citcratura. Lingual. e. Linguístic:i - e ha\.i;i represenzantcs 
daqueles que pretendem colaborar com bibliotecas c iirquivus piwa Vacilizai. o 
acesso i enorinc quatrlidade de conliecimentos qrrc a htrrnzinidade tetti adquirido 
durante ris séculos. 

Est:i comunic;ic;3o lcritari apresentar alguiis dos projecto.;. idcias e sonlios 
cxpresscis neste congresso miilti-disciplinar. rio cpual as palav~a:-chave foram: 

I-lri~~ioiriries i11 I I I P  i i ? f i i r t t i ~ ~ i r i r l  .~oc'ic!\' - AS Iiumanidzidci na sociedade da 
inlarnincão 

Hrti~~nitiries ctri-iicrrltrii~ iriiroi.ntiriii - Innt1aç6es csirsiculares nas liurnani Ja- 
de.; 

Tlrc i-ir?iirfl t n r i i ~ r ~ ~ i h  - A  univcsçidride virtual 

I~rrei.ri~/rio?in 1 digiro) restirtir.e.7 - Recursos digitais ;io nivel. i~~teinacional 



1. Introdução 

Este congresso teve o apciia das seguintes organizaçóes: Coniiss5o 
Enropeiri. Coimbra Group, ÇRE - Açsocialion of Etiropean Uni versities. EAI E 
European Ascociation for Internationa1 Educarion. EDEN - European Dismnce 
Education Network e SOCRATES. A rirea da Arte cra representada pela CHAri 
- Computers and History of  Art, a HistOria peIa AHC - Association for HPsioly 
and Computing e a HUMANTTIES Historic Universities Muliimedia Network 
for Iiinovation in Education Systenis. a Língua e ;i Lin~uística pela ALLC - 
Association for Literary and Linguistic Computing, a. EACL - Eurtlpean 
Chapter of the Association of Computatioiaal Lingtiislics. c a ELSNET - 
European Netivork iii Language and Speech. e a Literatura pela EUROLITE- 
RATURE ri TRANSCULT Cross-cultural and Linguistic A\varencsç in 
Europcan Open and Dis~ance Learning. Reuniu acerca de 90 pcsso;is de todas 
as áreas das hiimanidades cnl Bergen. uma bonita çidadc na Noruega cujii uni- 
versidade é conliecida por estar na vansuarda de iudo que esteja relacionado 
com o aprriveitamenio da tecnola_oia para o ensino. Trabalhámos num an-ihiente 
muita agradá\*crl c tivemos a ciponunidrtde de apt-esent.:ir as nossas comunica- 
çõcs. utilizando todo as íaciIidadcs que a informrítica p6de pór i disposiç50 
dum congressista - ou psokssor. 

O congresso começou com uma comunicaçáo de Diune Harley da  
University of' Bcrkeley nos Esiadris Unidos sobre o terna n ie  Hitniariitic.~ o i ~ d  
T~clinolo~yy JJr-ojecr a/  1 1 1 ~  UTI ii*er~+ip+ qf Cnlifoniin a1 Rai.kr.1~.  Diane Harle y e 
responsável por este projecio c quando ela aproveitou si ocasiao para falar dos 
problemas que unia universidade aii~ericana muito conhecid:~ tem com a iniro- 
duçao da tecnologia - cin vez de se vangloriar com possí~eis sucessos - encon- 
trou um grande eco de concoiclincia en w niui tos çcingressisias. Estes prohle- 
mas podem ser resumidus do seguinte modo: 

- Falta dc tecnologia itifurmitica: 
- Falta de conhecimentos itidividuais sobre ptcigriInas que. ernl-iora cada 

vez mais 'user-friçndly'. são cada VCZ mais sofisticadus: 
- Falta de prestígio acadc'ttiicu para aqueIcs docentes que investcrn tempo 

e esforço tm explortir o mundo infomátice: 



- Falta de interesse em investir na Inforrn5rica devido a urna relutgncia 
para niudar o 'statiis quo'; 

- A organização e as hierarquias universirrinas que dificultnni a conrrazaç20 
de docentcs de infornifitica e a introdução de mudanças nos cursos uni- 
versitários: 

- O trabalho pionciro nesta rírea csiã a ser feito por entusiastas que sacrifi- 
cam muiro tempo e energia e pelos quais sr?u mal compensados. 

Entretanto. a maior parte dos esiudrinies. rilpuiis professares e o mundo etn 
geral estão cada vez mais conscientes das çnormcs possibiIidadès oI'ereçidas 
pela informriucri c da grande revoluçrio que esta a causar na nossa vida diária. 
H6 um rnundo de infomaqão asora ao alcance de todos. O paroquialiçmo urii- 
versitário tem de ccdcr luzar 5 interniicionalizaç;7n da ini'ormilçãri. c as novas 
tecnologias vão - quer queiram quer não - retrolucjonar a relsçSo entre o pru- 
fessor c a aluno e re-pusicionar as suas respecrivas Iùnçiies em relação i linali- 
dade da eduçaqáci - o çonliecimenro. 

O consresse rcuiiiu pessoas intercssridas nas virias maneiras cm que as tec- 
nologias podem ser utilizadas para a di~tulgaçiio de conhcçirnenrcis. Basta olhar 
para o site no Interne1 littp:/lwww.futureliurn.uih.t~o para ver a variedade de 
interesses represent;idos. Encontrari o progra1113. as resumos das comunicações 
e dos 'workshops'. os criniaçros de correio elccrr<ínico de todos os ptirticipan- 
fes. e poderá vislumbrar as possibilidades oferecidas pela iniomitica. Aqui vou 
st5 dar iin?; eseniplos dos assunlos trntadm. 

3.1 'Netwnrking' Tntcrnacionat e Instrumentos dc cooperação 
para ac humanidades 

A Intcrnet oferece agora 3 'auto-estrada' da inl'ormaç,io. e 520 muito? que j6 
a aproveitam para transl'eris informacão de iodo o género. Embora um dos 
encantos da  Intcrnet seja a multipiiçidade da sua oferta e a democracia - para 
niio dizer anarquia - de infomsiq5o. c urn facto que essencialniente leve origein 
na possihilidadr de transferência riipida de infomaçãn e pesquisa entre alguns 
univessit5rios. 6 tatnbtin um factu quc a pnlitica eui-opeia. promovida por lodos 
os organismos crssciciadcis 5 Comissão Europeia, procura criar wdes de çontac- 



tos supra-nacionais, utiIizat~do a Inremet corno o instiuinento chavc para este 
efeito. c riproveirando a tecnologin até o niSsimo parli liberalizar c tornar aces- 
sivel a iiiforiiiriçiio a ~odos  os niveis. 

Havi:i &ias associações e uniwrsidades representadas no con_oresso cuja 
finalidade 6 parti lliat recursos entic inszi tuiçors. c a preparar c disponibiIizar os 
conieúdos dc hi blioteclis. arquivos. çoqmra c O U I ~ O S  d~)cu~l lcn t~s  em foniia elec- 
trónica para consulta. pesquisa e esiiido. Neste monicnio vijrias hiblirirecas - 
incluindo a nossa na IZLUP - tem os caitílo.ros infomatizaclos e 'ort-line'. Os ali- 
ccrces - e a legislnqão necessária - para bibliotecas v i i t u a i ~  ehtão n ser cons~ruí- 

dos Ivcr ris 'ivorkshops' rinentados pcir Hxold Slion, bng 's  Cnllcge. Universiiy 
cif Londoti). Os colegas clc Bcrgen. a universidade quc coordena ri prqjçcto 
ACOqI-IUM - Advanced Coinpuring for the Humaniiies que organizou o cíiii- 

p s s o ,  lideriini projectas parti Fazer arquivos de textos relevantes i literaiura e a 
tiisrbria. A L!nivcmid;ide dc Lcuven tem unia secçio de infririilitica que esta a 
digiiilizar documentos hlstóriccis na suri forma origi na1 para consulta. e talnhirn 
apoia a inici3tif.a de EUROIAITERATURE e TRANSCULT - Cross-c~liural and 
Linguistic Au7areness ir1 Europcan Opcn and Distriricc Learning. E li5 vrírios pro- 
jeçios, alzuns liderados por universidades. ouiros pelos griindes museus do 
mundo. para nos dar 3 possilil idade de ver as grandes obras dc arle 'un-lirie'. 

evidente que o sonlici dc pndcr por icida a iriicirrnlir;ão ricuiiiiilada pr!a 
humanidade durante os sSçulos disponi\.cl a iodos através d u  inforn~filicri c 
iiinda um sonho. Serri necessh.io giislar rrzuiio tcmpo - e diiiheiro - pnru conse- 
guir isso. m:is os projectos iipresentados no Futureiiuni demosiraram que o 
sonho era um:i rcalidrtde a dese-jar e perfeitamenrc atingiire! a longo prazo. 

3.2 'Open and Distancc Eearning' e ensino h did8ncia 

Outro assunto yuc foi abordado pur vrínas pessoas hi o 'open and Jisrance 
leariiing'. Esta frase rierii senipre 6 cnzcndido como devia scrn. 'Disrance Icar- 
riin:' pode ser traduzido coino ':iprendizagem 5 dist;inciaq. a nogZo de 'open'. 
OLI aherta. tem conoiiiçõcs de 'livrc'. c talvez o sonlici ciriginal hcqc ewc. A 
FLUP foi um dos 'partners' nttm projecto pioneiro nesta risca. u 'Opeil io 

Europe' - ~:/l~i~~i~w.sal10i.d.ac.'~i~li~i/o~.eRio1~icpa~i:.I~t~l - organizado pela 
Universidade de Salford cri) 1995-7. Estc projecto esploscrti a?; possibilidades dc 
intercornunica~,?o e rnobilidadc virirra1 entre alunos i professores de LLM e 
Gerigrafitl eni universidades de v5i-ias partes de Eurripa. Rcsuliou dcstc prqjecto 
excelcnlc elos de li~aq5o c~itrc os profe<sorcs e alunos de LIAM dii K U P  com 
a Universidade dc Tai-i~pere 11a Finlandia. 



Eiiilicira o ideal de 'aprendizagem' i distiiiciri. cm que o ;iluno se liberta dos 
liniites da sua insiituição dc eiisino local. r procura ilpoirw o que aprende e enri- 
quecer os çeus conllecimentos no mundo vinual. sei. inerente 30 proctsso. o faclo 
.C que niuito do que se atribui o nome de 'open and dis~ance Irarnirig' seriri 
melhor referido como 'distaiice reaçliing'. ou ensino à distância. porque o foco dc 
inreressii 6 a aula 'on-line' profèrid;~ pelo professor - c de 'open'. ou ahcrtdTivi-e, 
tem pouco. dado que o alurrrr terri de pagar para enirilr rios 'sites' deste género. 

Entretiinici. n5o lii  dúvid3. de que o fururrs das uiliversidades abertas e insti- 
tuições de ensino virtual cszii aqui. c que as tecnologias da Intcrnet. correio elec- 
tr6nicci. aulas rnuliitiicdia êiii CD-ROM e 'onlirie', c 'video-conferencing' v50 
revolucionar o ensino. Prr7iecios ct.rn~o o de EUROLITERATú'RE. proiagoiii- 
zado por José Lariitiei~ da Universidade de Leuven criin o apoio duiiia compa- 
nhia privada sediada em 1t:íli:i. qiic visa ;i possitiilidnde de ciirsos dc Mestrado 
ri-iinistrttdos a um nível inicrnacirinal e \.iznial. estão jii a ser preparridos. 

Eszcl; grande4 projectos parecem dcctor pouco o dia-a-dia du tna universi- 
dade iradicional, mas ningiiéni pode iznorar a? surts impiicaçües. HY bastari ti: 
tempo que as teorias da iiietodologia de ensino esiki a pregar a douti-iria de que 
o funq3o do pro-oièssor j i  ntln 6 a duriia 'frinre de sabedoria' mas a duma pessoa 
que ajuda n aluno r i  dcçcnlii*ir o mundo de conhecimentos que o circunda. 
J6 16 v50 n s  tenipos quando o professor universiiSrio podia controlar as fontes 
de sabedoria 5s qiitiis os seus alunni tiriham acesso - ciu nsio - nas bibliotecas c 
livrarias locais. Agora csll sujeito 30 imprevisto, ralvct Jcsagradável. do alunn 
espeno que vem i aula afirrnx quc uma auioi-idadc iiçadhnics erii ou1 ro pais - 
descoherlii por iiicio da It~iernel - conqiderrt as teor-ias expositrts na :iu1:1 conici 
nriziquadas ou erradas. 

mudanqa n;i pmicitiiiameti~o enire o professor, o aluno e o conliecitiienio 
.já ti50 pode ser sTi reiirico. e tanto professoscs como alunos v30 Ier de sç adup- 
[ar a ela. Implíciiu em esiri 11iudanr;a é ülllii 1-c-apscciaqão do conteúdo curriçu- 
lar para que as c.rig?ncins e ns l-iziiefícios da tecnolcqia sejam integrados nos 
curricula iunivei.sitQios. 

Gma comuniçaqão ern Rergen sobre 3  integrar;;?^ da tecnolopia no ensino foi 
a de Anrlinny McEnery & J .  Baker: fifregl-ntiirg tlzlre Irtnnrier iiiro rlrc. E ~ c i c h l i i t ~ ~  LI{ 

Liirgrtisriçs em que McEnery dcscrevcu uma expel+iencia por eles feita nu 
Universidade de Crtncasier. c precisa prirneirn leii~bi-ar que McEneq é um pro- 
fessor altamente comunicativo quc tarnbeni scisla dc cxpcrinicnrx as novas tec- 



nolngias. Criou unia versão das suas aulrrs ern Linguística Geral cm forma de 
hipcríexro para o laboratório multirnedja e depois dividiu a turma dele em duas 
panes: o priniei1.0 grupo assistiu as aulas normais. o outro estudou a mesma 
matéria cnsinada no lahorai6rio mul ti tnedia. Passado algum iernpo. todos forani 
submetidos uri mesmo exaiiie. Quando examinaram os resultados. repararam 
que. crnhora as notas iiltas e medias cntre os dois gnipeç de alunos t'ci5scm muito 
seinelliantes. as aulas dadas no I;iboratcírio tinham tido incnos resultndos fracos 
que as do prrifesmr. Coino o alzino fraco era ohrigado a interagir com a auh 
inul t irnedia. beneficiava desta possibilidade. porque n5o era possível assistir i 
aula 'de corpo presente'. crimo i s  vezes acontece em a111a7 nomais. 

A FLUP nri« é alheia .ri csies desenvolvinicntos e tem sido 'p:utiier' eni 
outro projecto concebido p;ica este efei~o - o LETRAG - Language Engineering 
for 'Ti.anx1atici.n Curricula 1 997-9 - htrn:/lwww.iai.uni-sli.dcAeirucIhome.l~tn~. 
Este prqjecto proniove a iiitegraç,lo do uso das tecnologias no ensino de tradu- 
ção, ianto ao nível da inlòrmática ser-al coiriri ao nível do 'wftware' priilii-io 
para traduçán. Asora. embora 115o disp~inhamos da alta iecnologia a q u e  cven- 
tualniei~tc aspiramo$, o Ramo de Traduçiio de LLM integra cada vez mais 0 iiso 
das ~ecnolosias no trabalho da aula e de casa. 

No iiituro. a uiilizaç5o de Multiiiisdia. Interiiet e iecnolo_oia~ específicas 
serzi inevitlivcl como ui-ri apoio ;is aulas nas fnculdades, e o ensino da seu usti 
no ensino dos novos prol'essorcs será obri~ar6riri. A trtinsrniss5a dc conheci- 
mento do profe~cnr activo. por via oral e por via eqcri~u, ao aluno pnssivn. por 
via oral e pcla leitura. é rccorihecida !IA muito tcmpo como um método com 
lin-iiiações. A in.tcrac@o cntre o aluno e o professor 6 sempre desejável, mas 
iieiii scmpre realizada, ou. quando temos rurnlas enormes, rea1izGvel. A interac- 
ç50 directa cntre o aluno r n conhecimento pode ser muito faciliiada pelas 
novas tecnoln_rias. c cabe ao professor. em vez de se sctilii ame~içado pelo pro- 
gresso nesta iirea. cooperar coin ele e aprcr~lcitar as possiliilidades oferecidas. 
Todos v50 grinfiiir com isso. 

4. A situação na FLUP 

E frequente ouvir profewtires desculpar-se das suas falhas em acompanhar o 

progresso. culpando a instituição na qual irabaham. Entreianio. no nosso caso. 
esta desçiilpa torna-se cada vez menos válida porque a FLUP n50 12 tio atrasada 
na corrida para a infom~atização cnnio alguns possam pensar. Numa iirea que h5 
Iiem pouco tempo era a ires privada da Faculdade de Eligenharia. a nossa 



Faculdade J:i lez uns avanços crinsiderSveis, graqris 3 o h  eslorqos do actual 
Conscl1it-i Dir*ecti\.o piira o hci~i geral da FLUP. e a indi~:íduoq eni certas lircas da 
Faculdade. cuino 3 de Geografia. qiie ~einpi-c estivsicini abcl-t:is i icciiolopia. 

Apcsar de sii+ias lirnila(;fies no orçiiiiielito p;im podci. introduzir n io  sí i  ci 

'liarcltrare' c 'soirware' nccess5rio. rnas - eçsciicialiiiciite - o pessoiil liara. 

supervisionrir estc desenvolvimento muito acelerado. o Conselhu Dil-ec~ivo tem 
leito [(ido (i que 6 possível para 3 iritroduçio da Inlernei. ccirrciri electr0liico L. 

outras recnolo2i;is. A ncissti Biblioteca. sob a riricniaçãri do Dr. Joao Enianuel 
Leite. csri quasc toda inforrnaiizadii e erii Itsreve lsode ser consri1t:ida 'on-lii~e'. 
A pli_oiiia da FLW na Jsiici.net csri a I';izt.r grandcl; pro~resso\ e jri ri20 110s Faz 
vei*$onha. graças 3 o h  csforços do Dr. Vicloi- Pereira. L sáo vrú-ios u~ colegas que 
cstao já 3 ~'sforçal--se parri mcllioriir a siruaçrio gcriil. 

En!rcriinici. niiltla Iiri nittito para fazer c um cfos iriipulsos riinis significativrif 
para ci progresso viia dos cstudantcc que cada vez mais cntr;ini fia Faculdade 
coni bons co~il-ieciiiicniol; J:i InforinQtica. IZly~ins p~nlesstiil-5 ji liíleraiii o sal to 
quiilitriti~~o pnrn ricoiiipanhar este fcncínicnti. os outros ainda terão de ripi-clidci: 

5. O futuro 

AS sugcs~fies qtic sairrim do congressti Fulurcliiiiii para o mundo acadCinico 
cn i  geral forarri que devia Iiaver: 

- Muior aberiii1.a de eqpírito face as uportuiiidadcs ciikrecidris pelrr infor- 
iiiálicri: 

- Mais iiií'orniiição sohrc estas aponuriidrides: 
- A coriiraiaq150 de pessoal especi~i1i;l:ido em In l'citrnáriça prir:.: 

- ensinar ~irtiièssorcu e al~inoc a aproveitar 3s opo~-t~~nid;~cfc~ u(C~-ccidas 
pc.1 ;i TnfOriii6iica 

- colaborar em pro-jcctos q~ic visarli a utili7ação da Inforniit ica p;iia fins 
erlucativos; 

- Mais inforniaçiio sobre os benefícios ji cxisteiites - e que \%o apare- 
cendo cada V C ~  rn:iis - parn quetri quer utilizar 3 Inforrt~tí~icri para pes- 
quisri c recollia de inl'omiações: 

- Maiq infomi5ticri! 
.4 FLUP Taí.. parte deiic riiundn. e só temos que ganliiir cni i+cspcindcr posi- 

iivarnente a estas sugesiões e aprender ii aprovcitai- a InfnrrriAtica da meJIior 
rn:in.cira pi~i;i;i\~l..  
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Vocaqões, projecções e satisfação 
com os trajectos académicos na FLUP 

O preçcntc tr.ihalliii 1Und~rrizrita-he lium inq ukri tri rcdizado cni Msio 

de 199% que ahnnpcii uma arnoikra dc 297 ,duiius do P ano ci!rriculnr 

doi çurcos e r :irinntci cnni wrniii de fosiiia(;á~i dilereniiado~. Cuiri cqre 

inqukntn vicoii-.;c roniar mari c\tensiv,i a ~r i i l i sc  da3 opiniiiç., doi alurini 

reiativanien te. por uni lado. i 4  cxperiPlici.ih cursicularer r pedagógicas 

redliradus n;i FLUP c. pur nuirti. ii pnijecqcie> que fwcm whrr o seti 

1 utui o pr~)liwional. Dnd;i\ 3 4  l i 1n1r~q6~4  CIC tenipo irierentcs a(] 11 Elicoiitro 

de Questíiec Iycdrirhyrca.. c daria a cxtcniiio do r:ilibrill~o erplorairíriri rea- 

lilado. ~~prewntarn-ic roniciitc os rcwIt.drii co~iriderrido> mais significa- 

IILCIS 

O Ensino Supericii. conheccii cni Portugal. nos Úliin-ios anos. uni cresci- 
111e11 to do poiito de vista quantitatiiro verdadelramen~e noilivcl. A rnu l ~iplicação 
dc cursos do cnlino u11ivcrsit5rio e poliiecnico. ;ici nível puhliço. privado e 
coopera ti!.^. fez  crescer a populaç5o escolai. de forma muito significaliva 
(Anexo 1) .  S!multaneamerite. a aspiri~cão h ribtcnçiio de urri diplriiiia de  iiível 

"Llesa siipcririr constitui urn do? dados mais mai+canies: da juvenrude portu, 
actual í.4lí.ec. 1998). Para centenas de niill-iares de jovens ris ins~ituições de 
Ensino Superior einei-girain como uni  contexto dc dcsenv»lvinicritri fundatireii- 
tal antes do ingressn iio mundo do rrahaIho. Esta populaç50 çonstitrai. actual- 
mente. u m  alvo privilegiado de investigrtçao por parte das çiênciaç sociais. eni 

piirticiilar da sociologia L. da psicologia (cf. Casanova, 19'33: Cnsta & Canipos, 
1991: Ferreira. 1991). 



O estutlo cujris resultados aqui apresentamos insere-se nesia li ri li;^ de iilves- 
tigaqao. e prsrcridsu. cssenci:ilrnenre. nririfir os seguintes ob,jcctivos: 

i )  av;ili:ir ti 53tisfaç3o wntidti pelos alunos da FncuIdade dc Letrtis da 

Uiiit-ersidade do Poi'io 1FLUP) quanto :to cui.so frcquentsdo c. [riais 
espccific:imcnie. quanto ao Rnmo de Foriiiar;:~ Educnciontil (RFE): 

i i )  an;il isar ris po,iecçõec c aqpiraqões dos slurios qiianio ao seu liitum pro- 
tissional e educ:icional ~iiais irnedirito: 

i i i )  cciniribuir para unia políiicri de ri\,aliaç5o d;i FLUP no que se rdCsc aos 
eventuais irnp;ictos quc cis scus cursos esercem sobre os riIunos que os 
frequcnt:iin. 

A coiistiuçiio do question61.io que sen iu de base para a rccnll~ii dos dados 
segiiiii os passos hahitualrnente dados com este tipo de insri-umctiiri, Umri pri- 
iiieira vei~rio do questioziirio foi ~csrada corn uma pcqiiciia riniostra de ~ u j c i t o ~ .  
Na sequência desie prC-leste iòrarn i n trciduzidas peq iienas mcrdi ficnt;cics na 
red:icqàci de algumas questGe?; L. na?: instru$oes de preencliinicn~o. 

O quectic~riririo. nri sua totrilidridc, inclui um total de 71  cluestões que se 
cenrrarn em três crandes categcirkas: identificaçao da amostra. nke is  de saiisfa- 
ção seniidiis com o curso li.eqiicniar10 c. rtirno de 1ò1.iiiaçiio e. por Gltirno. pi-o- 
jecçfies sohre o hiiiru profissional e educaçionril prúxiiiio. Na sua csniuyrrdors 
maiiiria. :is quest5eç C O ~ O Ç ~ ~ ~ ~ I S  li20 JC tipo Secliado. Nalgrtns c:tsos pedia-<r: aos 

sujeitos que indic:issem a respoFtn ti utnil determinada qiicsiáo (ex.  idade). 
Noiirros ei.3 pedido quc in~liç:usern a respcihta iiiais adequada a partir tlc um 
determinado conjunto dc respostas poxsiveis (ex. tiahiliialõei açademica< dos 
pais). N o ~ I ~ ~ J  aind:i pediu-se a oi-denacão dc i1111 çonjui~to de aller-riativas de res- 
pcista referentes a cada caso pesso:il (critérios qu i l  csii\lcruni na base ds opçào 
pela i.;lniri de formação fi-eqiiciiiado ). Fi nrilmerite. para avaliar 3 salisi':ic;ão seri- 
kidri coiu ci curso c coiii o r;11110 dc Forinric;zio. assini como com detcrniiriados 
aspcçlcis rel;ili\.os a projeçlnr; pi-til'issionais futurnl;. OII~OU-sc por iirna escala 
iipo Likei-t . corri seis iilrernativas dc respovta. para. assinalar a cancord5ncia ou 
discordincia relsti varnente a iini coqjunto dc alirri1aq5cs. 

Os questioi~ririos foraili pi-eeiichidos em rernpnc leciiuos cedidos por 
pi+ofessorcs de dijrilrsas disciplii~as e forntn recolhidos no decurso da [ienúliima 
semana de 3 ~ 1 3 5  do ano I C C ~ ~ V O  de 199711998. A arniistra li); constituida por 

' Xa rrc:ila que fiii uiitir;ids :i> :11I~mativa- dr rt'~~~w'.':tt:irilii;iiti cnirc I ) i i r . r i i r l , i  T; i t i i l r i i r . r r l t  c 
r o / l ~ ~ t 1 r ~ t o  f i l ~ ~ i ~ l ~ l ~ ~ l l t ~ ~ .  



aluiios que frequeniavonl o 4" 3no. oriundos de iodss as licenciarui'ns 
niinisiradas na  FLUP, com ri excepqãci dc Socinlrigia, Cnico curso que niio 
contempla o W E  no seu plano curricullir. Os sujeitos forrim escolhidos de 
forma não-aleaiíiria. rendo sido informados do cihjccii\o do estudo e do 
carácter confidci~çial dos dadus individuais iiri deturco das instsuqões dc 
preenchimenm do q~icstintiririo. 

1. Identificayio da Amostra 

A amostra fui cuiixii~uid:i por 797 alunos, o que representa 33.1 9 do uni- 
verso dos alunos matriculados no 4" ano nas divers~is licciiciaturas exisreiltes na 
FLUP. com a cxcepq'2o já nicnciiinrida de Sricinlogin. A distribiiiçIo por gErierr) 
ir;iduz n prcpcindezSi~ci:i j i  habitua1 do génei-o feminino nos ciitms da FLUP: 
233 cujeitos do yénero feminino IS5.SSr) conii-;i 43 da género masçulEno 
II4.55 ). A ni6dia dc idadcs da aniostra é de 73.9 anos. 

?lo A~iexo 7 indica-se a distribuiquo dos sujeitus rla iinicistra peliss direi-entes 
cursos e variantes. Salienic-sc a irriportãncia. eni icriiios percenhiais. dos alunos 
que írcquetitatn o RFE crn çrintra5te com os oriundos da Ramo Cieniiiico (RC) 
e de Trudr~çiio. das vriririntes do Cursci de Língii~is i: Lilerriir~rris Modernas 
(LLM). Embora no iiiiiverso do qual ia i  exrraida a amostra esta preponderincia 
w j a  evidente (os alunos do R E  representam mais dc 75% dos ;ilunos). no caso 
da nossa amosrra rsrrinios pcranie um valor que ~ilit-nl-ia~l;a os 905. 

Tcndo como rihjectivo c~irac~erizas a pro\leniCncia sriciu-cullrrral dos alunos 
da amostra. foi inquirido o domínio das habilitaçGcs ~içad~niiças dos seus pais 
Ancxo -7). Umri pririieirri ilaqao ri retirar 6 a dc quc a FLUP parece acompanliar 

de perto. numa esc:ila rnacro-educativa. a estrutur:i dn scicicd;idc poriugucqa 
segundo o grau de ins1ruc;áo dos scus efectivos (cl'. o Anexo 4 com dados 
extraídos do censo pcipulaciot~al de 1991 ) ou ainda. numa escala micro-educa- 
tiva. os resultados preliminares do estudo "Escol ri. Família c Amiges" 
t Sanipriio. 1996, 1314. 9-1 O) realizado crini alunos do ?" CicIo do Ensiiio Bisico 
e do Ensino Secundii+io. 

Velllica-sc. dc I2ual modo. ritra~5s dos dados ~rciolhidris. 3 persistPricia da 
Ió=ica das políticas cducaiivris que doniinarani urna parte da ipoca contenlpo- 
r h e a  portuguesa: o crescimento da escolaridade n;i horizchnral e nivelado pcla 
hrise do edil'icio educalivti. rli i  seja. ni \  elado pclti cscolririclade primária c abri- 
gatória até l 964-65 Ia 4kclsse). Embora residual 6 de destacar a percentagem 
do anal fabetisrno erlrutural de aleuns progeniiores dos alunos. 



Estes resuI~adui, parecerri :içunipnnhar de perto a estrutura das categorias 
shcici-profissionais dos liais dos aluiios da  amostra (Aiiexo 5 ) .  Destac:im-se as 
elevada< perccniagens de A(irisentadoç (para oc dois géneros) e dt. Doniésticas 
(piirri o sénern fcti~iriino). Dest:ica-se. igiialmentc. a pcquena e média burguesia 
prnpriethia (para o genero rn:isculino} ou dos serviços (para ri género fenii- 
nino). conin as classes de origi-rri dos aiunos da  iiessa amostra. 

A nt'alirir pela cruz;imcnto qiie cc pode estabelrccr entre ris hahiliraçcics 
ricadémicas e iis categorias socio-protissicin;iis dos progenitores dos alunos da 
amostra, podercnroi csiar peranic u n i  ~.olnme algo elevado de agregados 
drrrnésticos de biiixnq recursos ecori0niictis. situaçlo quc C de iilgunla forni:i 
coiitirmada pelos quase 30% dc alunos que declaram ser- bolseircis dos Seniços 
Sociais da Universidride. 

2. Satisfação com o Percurso Acadcrnico 

A satisfaqáo dos alunos da ainncir:i rc1ati~a1nentc aos quatro anos incririi- 
pleros dri crrrso de Iicenciazrii.a. em ~era l .  e ao R E .  em particular. e n-ioderada 
(Anexor 6 e 7) .  : Notemos que a resposta :i este con.iiitrro de questfies cra dad:i 
azr:ivés de uma escala tipo Likeri. com a modalidade dc resposta Muito 
Insatidciiri a ser cotada C ~ I I I  I C R modalidade dc resposta Miiito SaiisfCito a ser 
cotada c0111 h. pclo cliic 3 niédia sritriiCt ica que nos poderá servir de pndr5n p:ii-;i 
a ititcrpr~'tacrio dos resiiliridos ci. de 3.5. 

A saiisl'iicão global com os quarrti anos incompleios j i  percorridos do curso 
de licenciaturn é slipcrior 3 sritisfa$r?o gtoh:il dos alunos com o R E .  diferensa 
esta cstaiisticrimentc sigiiitiçriiiva: 3.56 contra 3.15 ( Z  = -5.937. / i  < 0,00 1 ) '. 
Idêntico desnivcl. embora rneiiciç signific:itiva eni terrilos rib.;olulnq. t.erifica-se 
relativrimente :I satist'at;iio com a qunlidiide da íomaçZo cicntíl7çri ministrad:~ 
no conjunto d;i licenciatur:~ i: 110 RFE. 3.79 contra 3.54 (Z = -3.632. p < 0.00 1 ). 
embora. iiestc casei. as duas i~iédias sejam superiores i iiiCdia aritmetica da 
cscala. Yu que respeita :I competcncia pedagtígiça a dircçção da dil'crenqa 

' Nos wsuTi;irtni qire di7crri rcspiliki aris índiccq tIc aaiisf:iq;To ircriicis çetitrar :i no\\:i anliliw ~ h r c  
ns aliinos yiic ixqutnr~rn r i  RW. tinia vci. que wprebcnum 9 l .hr; da ;iriiusird. Qurilqucr cciiiipani~Ju 
cnirc este* c t i \  ;ilunor dc uuiroi r,irnor de fontinr;ári >cria iniposçívcl. d,id;i :I suti-rcpni~cnts<3o i1o.; 

niiios Jc Trrrdu$iii e ricntílicn. 
' Par:) a anãliw cstatixlicd d n ~  ~likrzitça\  entrc inedia?, rccnrrri?ioq nii rcstc dr: iVilcn\nn cvcr 

Pcçians B Ga~cini.  109% i. 



inverte-se. sendo a satisfação dos alunos mais elevada no RFE do que no cem- 
puto geral da Iiccnciaiura, 3.35 contra 3.23 (% = -2,295. p < 0.00ll. resultados 
cstes que devem concitar uma premente reflexão por parte dos prnfeçsores. 
Finalmente. no respeitante h satisi'açiio dos aluiiris n nível relaciona1 com os 
colegas de curso n5o se registam diferenças estatisticaincnte signilicaiivas (3.7 1 
contra 3.63. Z = -1.241, n.s.1 

Urna das nossas preocupaqões ao abordar o caiiipo da satisfação dos alunos 
Toi a dc nãn apresentas apenas uina iinica quesifio. por cxernplo. a sarisração 
global com a licei~ciaiura c u RFE. mas criar u m  conjunto de nízreis de anfilise 
srrhre a quesiao da satisfação de modo a aprofundar a diversidade das respostas 
e estabelecer algoiim controlo crítico sobre a ponderação das mesmas. Nestc sen- 
lido podercnios sinletizar a interpreiaçso destes resultados da seguinre maneira: 

i) As ciiièrencas esralisiicarnente sig~tificazivas dc rzlguns re~u1cados mie- 
rentes aci nívcl dc satiqfagao entre o curso de licenciatura e o RFE 
poder-se-ão explicar, provaveirnente. pelo iamanho rdarga do da ainns- 
rra. uma vez quc. quando analiqado o indice de n-iagniiudc do efeito das 
diièrenças. encontramos. para todos os casas. efeitos de baixa magni- 
tude: 

ii3 Pnr oulro lado. nirnia análise estatística incnos elaborada. calçulainos a 
inSdia dos valores inédios em termos de satisfaqào a nível científico, 
pedagb~içu e relaciona1 rckrcntes ao ciii-so de l icenciamru 13-56), valor 
quase idêntico i satisfação globaE desses alunos a este nível (3.57). O 
mesmo não sc passa com o E. no qual o valor de s~itisi'at;ão global é 
3.15. sendo a média dos valores médins ao nível de satisfaçuo iio plriiio 
científico. pedagógico e relacional de 3.50, resultado muito prciximo do 
calculado para o curso de licencialura; 

iiil A diferença que separa o grau de satisfaç50 sentido entre o curso de 
licenciatura e u RFE. que. como já vimos. poder; resulrar mais do iama- 
nho da amostra do que de diferenças subs~aniivas de apreciação, não 
podc. pais. ser explicado ao nivel científico. pedagógico ou relacional. 
Pensarnos. assim. que a diferença cnirc a s:liishçiio dos alunos com o 
curso de licenciatura c com o RFE deveri ser procurada no quadro ins- 
tituciona1 e sislEmico-curicular da FLUP. 

Desle ponte de vista, h 5  a salienrar a especificidadc do quadro legal da ava- 
liacão para os alunos do 4" ann do RFE.  Essa espccificidade 6 caracterizada 
pela impciçiqão aos alunos da aprovacão em rodas as disciplinas do plano de 



estudos do 4" tino ate ao firn da tpcica de a\valiat;iio final (leia-se mCs de lullio), 
como condiqso neccsskia para a rransiçào para o uliirno ano do curso. consti- 
~uído por EstAgio e Seminlirio(s) Pedagógico(ç). Esta condiqão pmicular das 
noimias de a~aliaçào eiii vigor na FLUP redunda num aumento de ansiedade e 
dc pressfo juriio dos alunos, situação csia que. cornhinadci com outro5 faç~oreç 
de natureza cognitiva e iocio-afectiva. poderão. eventualmente, inibir uma 
melhor satisf:iqão com o dcsernpcnlio ricadéniico. 

Em relac5o i engenharia cu~riculai- do REE. ela n3o iios parece a mais adc- 
qiiada quer aos intcressel; dos alunos. quer 30s interesses dos professores. 
Queixam-se. uns e outros. de quc exisie uma carga de disciplinas de Ciencias 
da Educação demxiado pesada no 4" nno. de~i~aadarnentc nos cursas de LLM 
e Geog~ifia. que retira alguma liincionalidade e capacidade de aniculaçiio entre 
os diferente5 siiberes em presença nn inwrior de cada licenciarurri. 

Por outro lado. es!e niaior peso das disciplinas de estrita f'ormaqào educaci- 
onal, cornbinrido com o facto dc xcrem as ~Iaçsiliciiçcics linais obtidas ncssris 
iilesmris discipIiiiris quc çc~ndicionarfie ris opqóes dos aluiicis a nfvel da coloca- 
ç5o lios núcleos de estágio pcdagrigico no ano seguinte. poderá concorrer para 
umu maior sensibilictade dos alunos cni relaczio ao niodejo cuniçular do RFE. 
sobretudo perto do iinal dri ano lectivo, altura cm qiic foi aplicado o quesrinnu- 
rio no qiial se haseiti o preseiitc trabalho. 

Fin~ilmente. n5ri podcrernos deixar dc salicnlu o desequilíbrio que os alu- 
nos expcrirnentam ao nível da ricio prof'essor-aluno na maioria das disciplinas 
que intcgram o R E .  Este facto implicn que a proximidade cnlre docentes r; dis- 
ccntes c O acompanh3111ento destes ÚItirilos no .;eu percurso acaddmico. para sb 
~~ieilcioiiar cstas duas variiiveis. 60 liircemente prejudicadcis no quadro do R E .  
Este facto devcrB exercer. sem dúvida. uma influência iniportante nos resulta- 
dos quc acima aprescriramos. 

Os ni\~eis algo riiaderiidos de satisfaçiio relativamente aos diversos níveis 
que decidimos inquirir junm dos alunos da nossa amostra não podem ser expli- 
cados pelo f'actn dcstcs nio terem ineressado nos cursos quc freqiicntun-i corno 
primeira o p c k  de carrdidritura. Na realidade 8Ci.57r cios aliinos ingressararri nos 
cursos que frçquentrirn camo 1 "  opção de candidatura no quadro do acesso 30 
Ensino Superior. 111.1 % como 2" op~iio. tjcando reservadas is oyiqGcs se~ulntczs 
valores rcsidu:iis que atingem somçnte os 3.3%. Estas pcrcentngens são cic 



interprcraqáo inequivnca: n griindc maiaria dos alunos iriquiridos frequenta cur- 
s r ~ s  de licenciatura que. ao que tudo indica. se intçgraiii em projectos dc carreira 
que n3o foram iniposios por determinadas çiirurist5ncias adversas. nnrneada- 
mente pelas rcstrições associadas 30 acesso ao Ensino Superior '. 

No Anexo S uão iildicados os critérios qiie sç encontram na base da opção 
pelo ramo de rorinar;?io frequentado. Aos nlui~ns era pedido que cirdcnassern, 
por ordem de irnpor15ncia. utri coiijunto de critérios previatnrnte fornecidos- 
sem que fossc nhrigiitíirio escolher rodos clcq. sciidci-lhes dada ainda a possihi- 
lidade dc indicarem oulrris criteriri.; n5o contemplados no quesrionfirio. O 
iiúmero de aIunoç qiie nplou por esta alternativa roi diminuto. facto que indicia 
que o universo dc critérios coiisa~i-ridos no questioliirio foi suficierilerneiire 
diversificado para peimiiir cxplicar a esmagadora m~iioriri das apqàes quc se 
encontrarrim na liase da opção pelo ranio Jc fort~iaçiío frequentado. 0% dois cri- 
16rios mais csculhidus pelos ~ilunos prendem-se, çlriramenle. cor11 variáveis 
rnarcadtimenle internas, ou seja, com iwiáveis qtre dizem rcspeiro a cuacteris- 
ticus pessoair e ri projccros proiissioniiis ccinst~uídos pelos alunos. As respcislas 
parecem indicar. scni grande rnargeni de dúvid:~s. que a opsrle por uin detenni- 
nado r;inia dc I'cii.iiiaçáci parece ser crinscntanea corii projectos de vida que 
foram mininiamente estniiuriidos c que  os sujei tos inquiridos rcc~lizararn LI ri ia 
exploraçUo das suas cnir?cterísticas pessoais de Forrn;~ a çotisimirerii os seus pm- 
jcctos proilssionais. Se iomarmus em c o m  que a esinagadorr-i maioriri dos alu- 
nos que constituíram a arilustra integra o RFE. eiii3o poderemos concluir. sem 
grande crro. que uma parte muito substancial desics nlutins parece ter optado 
por uma carreira pirifissicinal ligrida 3 docência que correspundt. a utnti escolha 
rnjnimamentc amadurecida e n5o a uma opqão imposta por exclus2o de alrerna- 
tivris. Aliis. ii hnixa percentagem de alunos que opin pelo critirio 5 como pri- 
meira opçiio («E o riirno de fonnaq5o que, eiitie as opçfier; de escolha. considcin 
scr u m  mal nicrior~) situa-se nos 7.1%. ~ ' ~ L ' I c )  q ~ c  siistenta a inierpretaç50 que 
atris avanqamos. Parece. pois. poder ailrri-iar-se que os projectos de çiimcira 
rclrrcionadus çcini a dricCncia se afirmam çoino verdadeiros pontos de :iiracção, 
erri termos rnotivacionais. p=i os alunos do 4" :iria. 

* Na C ~ V J ~ I ~ U .  ~CVC~I IUS ter crn :itrn$,?o n facto de nfn havcr uma tclufào dimcvri cntrc u ccissir dc 
Enrinn Superior crcrilliido corrio priniciro i ip~àci  r a culoçriçãu dti ;iliinu Iiessc iiicsnio ciirsn. Ests 
ohscn.açiri dccarrc: do twiJ;iJu que dc\.cwmci!: ter 30 Iralar ns dados dc narurc7a voliiiva. pois quc n 

satisl'ag5ri. npnrtnic. uu cuticrria. dos alunos riri rreqiic.nrnrcrii o curso dr 1iccnçi;itun yuc cscul1irr:iiri 
como prinicira ripqSn 3 saido do cnsinu sccundkici pcidcri scr (i resiiltad\i de lima cstr;rre~i:i pcssnal no 
scniidu Jc ;idapiar u Irilue dos ripqõcs rlr carreira 1iniucmit5ii:i As cl:issitjca<iic.; mtdius çuni rtur criti- 

correm ao Ensino Superior. 



Na úliima pane do q~icsrionário quisètnos aiialisar como 6 que os alunos pro- 
jectavam o scu Iitium prnlisiionaI e acad6niico pr6xiinçis (Anexa C)). A iníorrna- 
ção disponít~el quanto uo mercado de trabalho e 5s possihilidsdes de emprego 
parecem Fel- medianas. pclo que talvez sc abra aqui iim espaço de intemcnçliu 
parliculimiiente apropriado. Por exemplo. o Gahiiicre dc Saída$ Prolissioi~aiq 
poderia desempenhar. neste 3inbito. um trabalho de relevo, pese embora a difi- 

nna e actu- culdade. quase sempre presente. eiii se icr acesso a inlòrmtiçáo fidcdi, 
nlizada no que rcspcita a esta iiintirin. Quanlci i avaliação das possibilidades de 
encontrar li111 emprego tio decui.so dri primeiro alio aphs a conclus5o da liccnçi- 
atura. as percep~úes dos alanos parece111 5er razoavelmei~ic pessimisias. 

O cnrzameiito dos resultados destas duns primeiras quesi3es n5o deixa de 
revelar um Il.nOrneno curiciso. O conlreciniento do niercado de triibalho é per- 
cepcionado coina moderado. iiias este facin ril?o impede us alunos dc formarem 
um quadro algo ameaçados ao nível das perspeaivas relacioi1:idas com a possi- 
bilidade de cnconrrar urn eir-ipt-ego após ri conclus5o da licenciatura. 

É3 curioso notar. todavia. que este cenirio rclriiivamenie anieaçridor eni ler- 
mos das perspectivas dc ernpregabil idade parece não ser suficienrc para fazer 
com que. pelo iiienos neiie riioiiienlo. os aluno? conslrua~il alternativa< prnfis- 
sionriis que se at'astcrn do ramo de fcirrnação que lieqtienitam. Um número rela- 
livanieiite elcvado de alunos julga quc irri encontrar uin crnprego na 5rea pro- 
l'issional para a quiil se orieiiiri o seu ramo de farmaçfio, cnquiinto que u m  
númei-o ainJ:i maior ~cistaria de descnipcnliar uiiia pinfissáo relacionada com 
esse ramo dc fomaç5o. Este Uliimo dado devera ser lida ern c o n j u n t  cotii os 
critcrius para n escolha do ramo dc formaç5o qiie atrAs fizemos referência. 
Sabendo quc umri parte rnui~o significariva da?; alunos da amostra integra o 
RFE. podenros concluir. mais uma vez. que a carreira doccnie constitui uma 
dimens,?o estnimrantc nos projeçtris vocacionais de rrittitos slunoç da FT-UP. 

Finalmetite. quanto ri apelCncia por fomaqão pós-graduada. conduçente ou 
nLi a um grau acadérnicu. parece podcr constatar-se que uma parte significativa 
dos alrinris sente apetericia por esta fomiaçiio. A esta siluaqão nSo seri estranho 
o fiiçtri de esic tipo de fosiiiagão. especialnicnte ao nivcl dos inesrrado?;. tcr 
conliecido. no nosso país. un-i aurtieritci considerhvel lios ultimos anos e se ter 
assistido a urna cena dcsvalurii.ação do prestígio social da licenciatura pclo 
l'acio de esta rer alargado a sua l~ase social. 

Tod:ivia. ;t percepqão algo pessi~iiista quanto 5 iiiserqfici no mercado de iraba- 
Ilia por p,vtc dor alunos. ;i quc j i  fizemos refer2nci;i. permite airida uma oiitra Ici- 



tura. O intercsqe ria fomaq5o pós-licenciatura 1iodei.ia scr concebido como ('i 
reflexa de uma estraiegia dc prcilring;imento da foniiaç5o corno fiirmii de enti-entar 
um rnercado dc enipi-ego percepcionado como dillcil. situacão que parece ser 
cnmum ao nil-el da juventude pofluguesa (Pais. 1998). Qualquer que sqja a inter- 
pretação mais correcki, c a< duas 1130 são incoriipliiíveis entre si. parecc aberto um 
rncrcado prnrnisc;oi+ para as instituições do Ensino Superior a eTte nheI académica. 

5. Conclusões 

Os rcsulrados deste inquérito permitem afitniai-. mesnlti corisidei-ando as 
limitações da me~odologia dc análise utilizada. que os níveis de satisfriçZo glo- 
bais dos alunos da amostra cont o curso frequentado e com o RFE sãn inedia- 
nos. Talvez um dos d~cios que mereça niaior reilcxão seja a reliiriva insatisfluç20 
uci r i í ~ ~ 3  pedagógico quc os alunos r e r a ~ r n .  Parece poder concluir-se que existe 
a l y m  Iiiato entre a satisfação com ri competência cientíl'ica dos dnceiites da 
FLUP e a rua çonrpetEnçiri pedagcígiça. sitliítção que seguramente merece scr 
aprollindada crn trahallio~ posteriores. 

Urna outra conçlus5ci qtie ùevcrrí ser realçada pi-eiide-se çona 05 alunos que 
opiararn pelo RFE. Trata-se de uma alternativa que claraincnte se relaciona com 
projectos protissioi-iais quc parecem constituir elementos cstruturantes ;in iiivel 
da ideniidade prciTissional de niuitos jovens e não, coino uma análise iiiais 
apressada e de senso comum poderia concluir. uma opção menor entre a i  altcr- 
i~ativas disponíveis. Assim sendo. torna-se prernentc gararitir ao RFE caiidiçfies 
razotivefs para quc o ~ral-iallio. com uni  tão elevado número de disceiiies. possa 
ser realizado da forma mais satisfairíriu possivel para alunos c profeqsoi-es com 
ri ohjccii\,o de responder. corn ur-tia maior el'icácia. às aspiraçner; de uiilu parte 
importante dos ncissos alunos. 

Desde 1957 que a FLUP rcoricntciu a saída d:i rrinioria dos seus licenciados 
para n mercado de traballin da docéncia do ensino não-superior atraves da cria- 
ção do RE. Neste segmente do mercado de irabalhu competem com a FLUP 
ouiroç estabelecirncnio~ de Ensino S upcricir: ora politécn ico ou universikírio, 
ora oficial. privado ou cooperativo. No entanto, a FLUP nâo cuidou. e 1130 
cuida ainda. de encontrar as chaves das respostas para eTta nova culiririi dc 
competiqáo quc es i5  instalada no tcrreno educativo. Dada a esiguidade de 
opções que sZo oferecidas a nível de ramos de forrnaçiío. h i  3 consideriir que a 
respnri5ahil idade i ri~tituciorial nesca decisao terri um peso deniasiado elevado. 

dado que a FLUP não operacionaliza nem prnmovc a diversidade de formaçfies 



no scu interior para alCm das j;í conlleçidfis desde 1487: R E .  RC c. para as 
variantes bilíngues dc LLM. Ramo de Traduçliu. Pei-aiite e5ie qiiadro crewcrn 
as responsabilidades da FLllP a ~iivcl da iirquifcciura curriciilar d{ic diferentes 
cursos de licenciaitrra. ilomeadamente em temios de esperificuções terminais 
ou i-arntis dc IQI-III~C;;~~. jií C~IIC ser5 lícito pensar que os aIuiios. pclu menos i 
entrada do Eiisirio Strpsrioii tirin~pon~rii consigo um conjiinto dc representa- 

çõch sobre a eficicia rla licenciatuir enquaniu eslratésin de niobilidde social c 
prolissini~al. representnç6eç csruh que. rialguns casos. podei.ko ii3ci i ir 3 ser 
satisfeitas lace $ saiuriir;áo evideiiic de ulgiins cursos ao i~ivel das saídas prcifis- 
siori;iis. A ci-iaqzci de riuiras riliernativss dc 10niinçfio poderia Fazer çoin que os 
cursos de FLUP penetrassem riou trhcss mercados de ~rabulho. para alcrii daq ucEes 
que habitualtrienic são setts. c, eventiialmcnie. criar u m  rilaior equilfirio em cer- 
iiins do n6nieru de aluiios pelii\ diferentes rarnris dc i'urniaç,'io. com libvias vail- 
vagens par3 3 difícil yesi3a do sribrelotado RE. 

O presente trahalhci. de natureza marcadamente explor-~rtíria. c:irece de um 
desenilolvirt~enzo que peimiki iipcriar 3 msllia dc análise dos fiicto1.c~ quc foram 

objecio de aniíliw do cluestionfirio iililiz;idri. Esta análise qí i  poder; sei- esecu- 
radn cm tr~bfilhos ul teriorcs. assim conin o dcsen\lciIvimento de ourros domí- 
nios de inviistig;ic;ão. coiivergenics e/uu complenieiiiares do prewnte csludo. 
Destes domínios dcsiriçam-se. a dtulo de cireniplo. e seguin~lci unia lrjgica de 
sistciiin ( input .  processo e nutpur): a cria@ de mecanismos que Tevc a FI,W n 
identificar e a av:iIi;sr. num senriclci h r r n n i i ~ . ~ .  o perfil acizdtknico. desisnada- 
rncnic no domínio cngiliiivu. dos alunos que ncla se insci.evcni pcla primeira 
vez coni vi.;iri r i  potenciar os tiivei* de satishç3o de\scs mcsmos rtlunos: 3 pla- 
liifiçaçiio de um sistcniri de qunlitjcnqiio c ilrxibilizac;5o dos curricula da FLUP 
que ucniia 3 permitir ao  prirprio aluno gerir. dentro de um deremlinado quadro 
insli~iicion:il, os conteúdos dii sua ir~ji-jectOria acadéiuica: 21 ahercura da FLUP ri 
formnc;cies pós-licc.riciatrir;i de nanircza especializada. coi?1plenien13r ou suple- 
tiva deli ti-u clas diferentes ii-cns cientílico-pedugbgicas qtie ri çaracteri7atii com 
vista 23 atrair os seus licenciados. num momento ci~ilizacional em que a espc- 
rant;a de vida escolar. mesmo :i nível univer<itririri. c ii f m n ç ã o  ccintinua ten- 
dem 3 aumentar. 

AIAVI'S. V. ! 1998 i - ..E\cr>l:t e rialialliri), iii Manucl V. C;ilir;il e Jose M ,  Pais ICiinrd. 1. J#i.eiir 

prirfirylir.rei hwr.  Oeirns: Celra. pp. 5.7- 113. 



CASANO\!r\. J .L. 1 993). rti~,sriid~lirrr.\ ~rriiiersiiNrror: Cuinposipici ~ r i c . r r r l .  i - r~i t ' frr i i tn~òc.~ r 
i w l n r e r ~ ~ .  Lihboa: Iii<titutn de Ciências Snciatsllnclitui~i ila Juventude. 

COST.4. M. & CAMPOS. B. P. ( l (r9 1 I - ~~Drsenvoli.iiiieiito dn eFo em contem- ~~niicri i l i i ir i».  

I'.nrhrilqrica. 7 .  5 1-64. 

FERREIRA. J. A. G. A.  ( 1'19 1 1 - tcoria5 intcr:icçiuiiisra~ c u clesen~ul~íriirnto do csiudanie 

Jii eniiiiu wprriorih R~v i sk i  P o r t r ~ p r i ~ ~ t ~  dc I'rrhgo,qirr. X X V .  4 I - 1.05. 

PESTANA. 5,i.H.. 8: GAGEIRO. J . K .  i 199S). A r i r í l i i p  ri' rlnrlor paro CiPircrrrs Soriuir. I,i%ho:i: 
Sílahn. 

PAIS. J .  \.I. ( 15il)s I - a D u  escola ao trabalho: O q u e  mudou naa último\ 1 0  iiiiosh?- i11 34niiucl V. 
C a b r ~ l  e lu\& M. Pai% (Çonrd.). 3 c i i r ~ r . i  I)ni-tifgirrrPi I~njr.  Oeiias. Celta. pp. 1x9-214. 

SAMP.410. D. (1997) - friitrílirr, G r w l i j  ;lirrigcih. Lisbod: MiriisiCrici da Educacio. 1Ot)6. 

&SEXO 1 
Aluii~is r: escola:, dci Erisirio Siiperiur se_oiiiido 06 sub-siste~iias dc cnsino em Ir)X5lt;h t. 199519h. 

. - ~ / I ~ I J , ~ S  , ~ ~ , f t t l f - r l / u J r ~ ~  E.ireliis 
.- - 

Aito< lt,rriizic Enk. S~ipcntir Ens. Siip. Ol icr~ l  Ilni Sup Enc, Sup. Oficial Ens. Cnix-crsit5rio 

1985-Sú 97.385 76.530 117 106 15 

1995-96 3 19.315 703.856 140 I CiR al 

Di5tri huiqao da amasira \egiindn i? curso. variaiite e cimo de fnrm;ir;>a 

LLM - E\iudos Portugueses 14 

I LLXI - Purtugu?sFranccs 2 30 13 l 4  1 
LLh.1 - FmncÈcJInglCs 4 76 33 
LLM- Fr;inçC~lJ4lernãri 1 1 I 
LLM - 1n~li.slAlcrnári 42 6 48 

16 17 1 'I 196 



I I  ENCOKTRT) IIF (7C'ES'R:rllS P E D A T ; ~ ( ; I c ' ~ \ s  

ANF:SO 3 
HaliiIizgúc\ acarl6rnic:ir dos pai5 do< 3Fl1ilos d;i nrilostra tem r; 

--- - 
l l ~ i / 7 i l l l , l d ,  r i d , %  \ r  ll,!, fI I , l ,( l \  

- -  -- - -  

I .  NAri <:lhe Irr  ~ ic~t i  rhçrcver t- 1 2.  Sahc IPT r cscrcwr 5cm ter ;tpr'ovadri o Eiisinii l'rimirin 
1 3 .  ÇI:irrc 14' snri dc r\cul:irid:idc) 
i 4. 7" Ann rln C id i i  PrcplinLríriri dn Iiniiiin SccundiírFci 

1 6. Enhinii Securidirio oti erluii.;ilcri~c 
7. Eniinn hladio 
X. Eiisiiiil Siiperiur Polirdçnicn 1 9. Eiisiiio Superior Ll~1iverhit5riu 

-- 

ASEYO 5 
Crttegnriar \ricio-profi\\iriri;~ii dos pais dor alunos ds ;imril;tm ccm 7 i 

-. 

liirr ---- 
I .  Griinrlc prnprierirtiikttil7rebirio ?A 
7 Prnf'issirinnl Iilier.il 6.7 1.7 
3. Qiiadfi, wpcrior rlc Ernprcra +\ia da Fuiir;ao Pública 5 .ri 1.4 

4. Pcqucno ou riiPclin propriciiriolciiiprcchrin O Ii,X 7.9 
5 Qusrlro ~riidici dc E ~ i i p r ~ s a  o u  rl:i 1:unç:io Whliça O O. 1 12.1 
6. P M ~ ~ ~ L ~ u T  1.4 5.9 

7. Tr~txiIIi,iJrir dn Seçtrir Princiriri 5.2 2.ã 
8. Tmhnllindor da Indúsiria (Scciiir Sèctind5rici I I 4.3 .- 1 
9. Trnli;illiadur do Ciiriidrcio c Sei*viçn~ I Srctor Tc~~ iá r ic i i  12.7 
IO. Triibalhiidor indiCcrciiciad~i - 

I I .  13rirnhticaln1 0.3 
I 2. A ~ O S ~ T I I ~ J O  i I .o 21.1 

Z O u i r d  3.8 7-J , 



Snifsi'aqrio global conr o curso de liceiiclnturn e 
siili.;i';ii;ão hcgunrlri os domínio:, çieniíiiçci. pedagijgico e relaciunal 

I\NESO 7 
SniisfnçAo global cotti o R m o  de Fciniiaç2u Educaciona1 t. 

%:iltdnq2ci segundo or doniíniris çicniítico. pedaghgico c relacirinal 



Criikno\ dc opçzci pcln Raiiio de Forniai;áo frequenmdo demo do curso dc licencisnira 

Criterios: 

I - i: i* R~it i i~i  , I ?  Frvmnqio i RI'i quc mzis se adcqiin i r  iiiirili:~r c:ir:ir.rcn'stico~ ~ç5aoais: 

I - Pnrque iiqiici ciçliiíd.iiol do(;\ iiu[ru(s) Rnniori) ~ l c  Fiim:iq;i~i: 

1 - I? r i  1ZF nu, qual 2 l i <%h> í~~ ' l  :~lr?inrui. clnssiliç;i~ùcs iiiair r l c i ~ d a r :  

5 - l? o RT: yuc. entrr 3- 4ipi.r~ ile crct,ll~:!. coniidcni scr um .mina1 mennr*: 

ú -I? o RT: que mnrr Je.a(111\ me I:iny:i: 

X - o RF quc tnr iIii econin-elliridii Iiiir riiiirii[\) iI:iinili;i. ciila:as. proic~stirct, . .. I: 

ANEXO Y 
Projecqòrs rerpcit:intci a emprego e forma-àu acadknrica nuiii futuro prlixinio 

orienta o Ramri dc Iíirrnnçjn qur iiqiiriilri: 

iB - Julgo quc iwi tnçoni~ir uni rnilrrrgri r 1 1 7  ilcçursii do 1 "  riirii api* a cunclitsio dri licciici~turn. 

C - Jivleo que iei dcrcmpcnliar uiiia ~iliili~i;iii ili'nirii i13 5n.a pam ii qml +c oricnta o Ramo rlc Tiiirniaq3~z quc imiliicnini: 

!I - Griuian';~ Jc. dcscrnp-nhm um> prolissio l i g d a  i úrro p:in a qi1.11 -r ririciI1;i r i  R;imr~ dc Forrna~30 que irequenlii, 

li - C;riur;iri;i ilc c:indidatar-mc n um cunv de liirlnq5tl ppiii-licrncintiin ?pAb-gr;idil;ifi~i nicatrndu riu dtiutor;iiiientoi. 



(In) Sucesso Escolar e Avaliação 

Coordenação: Pi-oJ" Dou~orcr Ann Ltrísn Ainaral 





O sistema de avaliação escolar da FLUP 

E s ~ e  trabalho é uma tentativa de descoclificzir e interpretar ac reprcsenta- 
çCies. atitudes e exliet.icnci;is dos alunos nu que coiicerne à eficácia dos agentes 
e processos avaliativos da FLUP em [ermos de aprendiza,oem e de wcewri aca- 
dérnico. 

Trata-se de uni estudo exploratririo no qual não Ioram analisadas tcidas as 
variáveis implicadas no processo. 

Consta das 5 parics seguintes: 

I". Sraius quaestionis 

7_". An5lisr de dados 

3". Coriclusões 

43. Questionai-io 

5" Bibliografia 

Os resultados ri apresentar baseiam-se na  anilisc de trrn inquzrito resprin- 
diclo. eni Maio de 199s. por 225 alunos. de uin universo de cerca de 480. do 4" 
ano curricular do Rninci de  Formaqão Ed~icaciond, 



I 
Status quaestionis 

I .l. A universid;~de tem vii~do a niassi lic:ir-se prci_grcssiv3iiieni~.iiien numa razão 
i nvcrsa da sua detiiocr;ir iza~ão.  

Esta aljrniac;:io pode ser cor1 limada pelos iiiiiiienis q i ~  h c  seeuern: 
Em 1 CiA0 cursaram o Eiisino Superior 36.000 aluna?: cm 1998. 350.000 

Eiiirc 1980 e 199s a PolizCcnico cresceu '3.3 \.ezcs. u privada 15. a uriivcrsid~dc 
2.5. IJarnal "Público" dc 1 0.1 O. 1 998. U~iii*er-sidade ~ i e  Mussn.~ 7 )  

Pressente-se i i ~ i i  agriivamenío. se corisideriirmos que 70'3 dos jovem iispi- 
i-am ;ici ensino superior - o qiic irá reforçar a taxa dos 49% qi1e niio frequ~n~a111 
o curso a que asplr~i~ i~  como I" ou tnesmo 3" opç5o. Isto signiiicri. a nos50 \ler. 
que o i n p e s ~ o  nn Ensino Siipcrior tender5 a ser mais politico que riieritocrliiico. 

E à liiz desta realidade que se Jcve analisar o grji'iço n" I .  

T:\S,Z ESTi SOI~RE\'I\ÊNC~A SAS CiUl\'ERSll)ADES 
(diFerrnp enirc o núiiiero de alunm que iiiiciam c lerminsrn o curso) 

PcinugaI ocupa o pe~iúltiiiio lugar (luso seguido da It5lia) no? 20 países da 
OCDE. A tua ~ s ; i  de sucesso é de 49%. quando a niCdia Jus restaiires relkreii- 
ciados i de 78% 



E na FLUP? 
Consulte-se n gráfico 11" 2 e o quadro n" I .  

Núrncrri de alunos que conclirímm o 4." ano cm 1996197 ' 

EZL F r .  E a t  l i  31. E:t EstP i o r t  Geog. H r t  H b t  
E A k m .  EP,km. POKE H b t  A r k  

A k m .  

Grrílico ri" 2 

(Estes valores fazem parte de urii trahallio rluc. sob a orienraq5o do coui-de- 
nador do prescnre esliido. um grupo de alunos esiS I'azendci 110 dmbilo de 
Orgianização e Desenvol\~i rncnlo Curricular). 

Aqui o incucc.;su C inl~ito maior. H2 cursos ern que ri insucessli I: muito 
superior a YO%! 

Há-cle har, er expliciiçcies para esre fenórnerin! 
Sempre estivemns cciiivencidos de dois princípios que nus parecem do 

senso comum. 



Enl primeiro Iiyai: o aluno univeriiiirici tem niriis ril:iturid;ide que o dos 
riuiros iiíveis de ensino ( é  iiitiis velho): 

E111 7". C) ~ ~ ~ ~ i v e r s i i i r i o  venceu rodas ris barreiras 1iece~;cárins para ingress31- 
na Faculdadt. - n que indicia iini QI acima da inidia. oii peIo menos. dcntrn dos 
valores mCdi»s. 

Em 3". c ccinio ccirtclusio das ptemissns anteriores. o aluno uni\crsitáno 
deveriri ter as mais alias taxas de siicesso do Sistema E d u c r i i i ~ ' ~ .  

Mas contra f~1c1a non w n t  izrgumcnra. 
Urna expliçaq3o cabal dever5 ter. como Iiipiitcse. os seyuintcs Indicadoi-c<: 

- Os alunos universitários nZri. são possuidai.es dos pr6-recltlisitos ou anco- 
ragcns Jc qiic ida Ausu bell. 0% qiiiiis pcniiirezn adquirir 05 ccinhecirnen- 
tos no ensino superior. 

- A pcdrtgrigia do erisi iin uri i versiriirici dever5 ser ieequacirinadri: 
- A ricio professor-;ilunri e o número cxccssivo de alunos por tunna. 
- O "oficio" do aluno e o scnrido do trdbalho escolnr; 
- A corrcl;iqao entre o eiisiiio qupzrior c as saídas proiissio~inis: 
- A 11iassiflcat;iio da \,id;i cscolrir: 
- A prohXeni5tiça da avnlio~fio. 

Provavelmente, mtes itidiçadores nnri p:issnr5o de algoritinos de lima solu- 
çio globo1 dn iiiuucessci no ensilio wperior. 

A nossa inrt.n,ciic;fio, aqui c iigora. vai limitar-sc h avaliaçao. embora. por 
vezcs. se ienl-i;~ dc trazer à colayiici alguns dos indicadores rd.cridnc. 

1.2 Num pascado nrlo t'cti-io~o ii avaliaqão era a posteririri. 
Ili?criri-ic. no s e ~ u i n  te modelo conccptual: 

hprovaqão * Classifiçaçáo 
# Ensino - Aprendizagem Avaliação 

Reprovaqãri I. Kepctiçiãcr 

Scndci :i postrrion. nrio prociuziii efeiios corrçctores. sist4micos. foni~riiivcis. 
Apenas i1iedi:i. TJI era c C a riinciio da avliliaq3o suiiiari\ln. final ou periódica. 

A pmir da5 anoc 50. n rivaliiiyiio tende a deslocar-se do produro (ourpui) 
para ci pi-~ccssci de ensiiio/:ipreiidizagem cririi a linalidade de auto-correcqao 
sistemica. 6 ri emcrgfncia C13 ;~v:iIiaç;'Io de Scsivcn (í'orr~iaiiva. contínua}. 

Ao sit iinr-se bem no ceiitro cio procesw dc cnsinoldprendiz3getli. n avalia- 
çio çoiitiriu;~ pcr~iii t r  o Ccedbiie k pennanen te. a corrccr;2o dos dcsvius podei~do 



mel horcir qualirtitivarnente e processo e aumentar significativamente o sucesso 
do produro. 

Na ELLT há varios tipos de avalia~ão confoi+n-ie diz o Arto I do Guia do 
Estudante ( Vnl . XIX. Ano Lcclivo 1998- 1 999) : 

i(Adniitem-se as seguintes inodnlidades de avaliacãn: 

:i) Avaliaqão contínua 
b) A~~aliação periódica 
C )  Avaliaçk~ final), 

O que equix~ale a dizer que na FLUP a avaliação ou é suniativri ou é forma- 

tiva (continua). emhora c111 cemas circunstâncias possam combinar-se as duas. 
Seri interessante caber qual delas é a mais praticada. qual a que  os; alunos 

mais aprcclrim e que cundicionrilismos determinam o primada de uma sohre a 
outra. E aa mcsmo teinpo, qual dclas podcr.5 conit-ibuir mais para a consti'uçiiu 
qualitativa do sucesso escoIar. 

Para obter iilguin;is certeza5 nestas malérias, a cadeira de Organizaçao e 
Descnvolt~imento Çuniculrir decidiu ouvir o peiisaineiitn dos alunos que no ano 
lectivo de 1997-1 998, frcquenixam a 4O ano do Ramo de Forma$âo Educacio- 
nal da FLUP. 

O inquérito encontra-se nas prizinas 1 3-1 h deste lr:~balho. Foi respondida em 
M,2io de 1998. por 255 alunos quc representam 52% da papula$ão total (3851. 

A mgdia eranu é de 73 anos. Os tralores rriodâis riu quase bimodais s50 de 
22 (62 casos) L. 21 (55 casos). 8 1 C/r s30 do sexo feminina e 19% dci masculino. 
(Popula~ao oniversiliria bastanrc jovem e niuilo feminina!) 

11 
Analise dos dados 

2.1. 0 item I2 ou seja. "Criusai do insucesso acadCn-iico" (graus de impor- 
tsncia) pretende oi.de11ar scis possívei? causas do insucessa escalar (cada tima 

das quais poderá originar trabalhos diferentes, ernbora cornp1emeritai.e~). 
Apresenta os scguínies resuItados (gráfico no 3 e quadro no 3) nutria escala de 1 
- menos importante. a Ci - mais iniportante. 



Causas do insncesso académica 
(graus de importãncia) 

n ~ a a i l g a s  de c ia f io  ~aimdab: i F a b 5 e  emdo uMeduobg!a de estiao 
a Reg me ae aualtação I  ti b da ava 1bd0 r a~ab de v@-reqt trms 

O grau de importância de cada item é priiximo ou superior a 3. Isto signi- 
fica que os alunos atribuem rniiiia importância a cada uma das possíveis causas 
do insucesso. Mais. eles esrabelecem uma ordem entre eles. indicando em 1" 
lugar as estratégias do ensino utilizadas. em 2" a falia de estudo. em 3" a meto- 
dologis de estudo. em 4" o ieginie de avaliagão, em 5" ci cstilo do avaliador. em 
6" a Talia de pré-requisilos. 

2.2. 0 item 13 "Indique o re~irne de avaliação dominante na sua trajectória 
académica na FLUP" tinha como objectivo çonilecer o peso relativo das várias 
modaIidades de avaliação cm vigor na Faculdade. 



O @fico no 4 e quadro no 3 mostram-nos os seguintes valores. 

h~aIioq50 praticada 

A avalinqâo periódica é a mais praticada (92.5%). logo seguida da final. 
Se cruzarmos estes dados com as do gráfico anterior. parece-nas legítimo 

inferir que ~ e r á  esta a modalidade de avaliaçiio que os alunos consideram, em 
geral. como uma das causas do inçucesso. 

2.3. Avaliação e sucesso académico (item 1 4) 
A pande maioria dos alunos (73.7%) pensa que a avaliação contiiiua induz 

mais u sucesso acadkiiiico que as outras modalidades. 



0 quadro que se segue e ci gráfico no 5 rnostrani 0.; resultados. 

AvaIiaqão e sucesso acadéniico 

2.4. Avaliação e graus de satisfação íitern 1 5 )  
Neste par;:imetro havia a intcnr;<lo de conheccr o gsaii de satishç5o relativa- 

mente à avaliaqilri prriticad:~. c mais uni:i vari5vel de coriti-c110 na niedinda em 

que a an5l ise dos itens 17, 13 c 14 permite-nos projectar conclusões pertinenles 
nesta n-iadria. 

Os resultados do quadrri n" 5 e do gr;ii?cu no 6 confirninrn ampIamente o 
que supúnli:mos. 



0 TIS7 Z:'II.I ))I- ..I\$~LIIIc'.~u L3íJOl-4 R B-i Tl.l'P Ir: O r lSiSLTÇESSO .IT.ADC i?lCO 

Avalia~Zn e grau de satisPd~%o 

- Muito insatisfeito 

- Muito satisfeita 

O nível 3 6 a teridEncia ccntr;il niris hj. uni :içeiituado dc.;l»c:iriicnto prir~i a 
esqucrdii que. eni rcmos de unia curva de Gauss rcpr-esenta \*alorec ~iegativos. 
Sisnificn que a tcndhcia dos alunos é para coiisidei-ai- a av31i3ç5ç3 praticada 
ctim pouca ou rienliuiz~a saiisl'a$Uci - crinclusrio que se enquadra Ingicanicritc 
nos pririiiictrris dos iacns 12. 1 3 e 14. 

3.5. Conhecimentos niais efiçazw para o sucesso (item 1 S )  

A avaliacati iiCd~i 6 u m  processo absnrncto. 1-31 a vci-sa sril.ii-c coiiheci~iientos 
ci~ici iipu iniporta cnriheccr. 

Por isso. propcimos aos alunos que assinnlasscrii por ordeni de impoizância 
( I - nienos imponarite, 3 - rriais importante) o tipo de conheciiiiciitlii, mais efi- 
ç:ile% para (1 s ~ ~ c e s s ~  ;icadérilicri. 



Os resultudus obtidos s3o os que constam do quadro 11" 6 e gráfico 11" 7. 

Conheciiiientos mais importantes para o sucesso 

Conhecimentos analfkico-sint&ticos 

Os resultados sui-preendctiirn-nos. porquc csiavamos convencidas que na 
preparaqso dos exames e das fi-equencias Ilavia grande percenlagem de alunos 
que rncmorizavam apnntamcnios. leiruras. niat6riaç p31.a reproduzir na  I-iipólese 
de serem questionados. Ou scja. na iasrinomia dc Blocim ri prepara550 das fre- 
qu&icias iiiiplicaria ctinl-iecimentos memori~tiças. sendo residual 3 ariAlisc-siií- 
tese c a avalinqki  - os nívcis mais elevados de toda e qualquer taxoiiorr~ia. 

Daí a necessidade de unia variável de contrnlu aprcscntiicla xoh o seguinte 
enunciado: 



2.h. .4 avaliação a ~iivel do conhecimento 
Perguntava: A avaliacào é um momento para. a i-~ivel dos conliecimenioç. 

explici~ar (asçinale pela orderii de importancia: 1 mcnos irnportanzc. 4 mriis 
iniportante 1 Reproduç5o. Inovaç5n. Emdiçao. Pensamento Divergente 1 

A rcsposta do3 alunos 6 ;i que consia do quadro no 7 e do grifico no 8. 

Avaliaq3o t ní\cl dri crinliciimcnlu 

Oc resultado5 conl'ii~i-iani os valores cio ilem li0 18 - o que demonstra que 
el'ecti vrirnen~e a capacidade críiica. de incivaqio s3ci ali amente relevaninies para o 
xucesso academicoein termos de a\ aliaç3o. A ii~eiiiorizliqZolii-proJii$lio apare- 
cem fc~rtemcnre desvalosizada~. 

íN5o 1 aler:E a pena investigar u m  poucn t-c~ais csras triatkri;i.j? 1. 

2.7. Ale este niomeiito procurainos question~ii- ;is griindes causas do iilsu- 
cesso acad6niico c o lugar que nrhs ocupa a avaliaçin. Houvc tariibcrn inre- 
reç.;e em sahss  qual n tipo de aviilizi$5ri prLitic;ido, os p a u s  de satisfa$do perante 



a tiicsni:i e o \eu 111g31' na inciliçrlo dci I i n  ).;ucesso escolar. o zipci de ccinheci- 
menios sv;iliado~. 

Agora rn:iis iim passo se dari: a iiniíliac de al_ouns hctose~, dl: sucesso. 

Parn icso pedirtios aos alunos que indicris.;crn por* ordem hiersrquica (is l'ric- 

i c i i e l ;  que inlluznciaiii ri .;ucessii :~ciidéniico. A ordeiii hierárquica çonsiderrm~la: 
1 - rrienos iniponarirc. Ii o11 7 - 11iaiti irripon~intt ( iiem no 20). 

Os rcsultadnq sào o s  que constam do quadro no 8 c Jci srrificci no 9.  

Graduarã~i dos factrirus de sucesso 

Quadro no X 
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Gnfiçii n" Y 

Em I" IU~X a con-ipetência pedagózica do profcsscir. 
Eiii I". : I  cip~cidadc/compcicncia do alu~io. 
Se quisrssrnio~ rcgi-essai- ao i ierii 17. ~~~~tai.íaintis qiIe os rilunor considera- 

vam as e5tr;irt:gias usiidas t: a rriltil de estudo ou o iiiCtndci iitili~ado cunio as 
grandes ciiukric do iii.;iiccsso. 



Sendo assim. C lrjgico concluir que as grailclcs causas do ~ ~ I S U C C S S O  são 
as tres do sucesrio. Ou seja. é no r*iriibite das esrnitégilis do proi'e~i;c>r (pedagcigia 
e nietodoIo_oia\. da compeiência e capacidade I estudo) dos a1 unos. na aval i ação 
coni ou 5eni as çáhulas niiitiipiesei~tes que Te coiisti-hi o sucesso riu o iiisucesso. 

Claro que a competência científica e a r-elaçào aluno-professor dessnipenhain 
papel de eraiide relevo mas nao sãri prior-jtAririi. segunclo u pensanicriin dns alu- 
nos que responderaiil. 

2.8. Referentes do avaliador 
O item 11 procurava construir (1 refei-ente do avaliador. Tinha iirteresse este 

item na nicdicla cm yric varii-is vczcs tcrntis íiiIadu dç avaliac;ão. do sc~i pcrfil c 
da maneira como os aluiios a cunsiderriiii. Restava cenirai- aIguiiia ateriqãn no 

prcipsio avaliador. 
As questfies do item 21 as rcsposlas dadas siio iis q ~ i c  ccinç~arn dri quadro no 

9 e p i f ico  no 10. 

Refiirenie~ dri avaliador 



79.5 dos :ilunos pensam quc o avaliador deve sei. rignrriso. 16-55? apreciam 
uni  avaliador compreensivo; siia residuais cis núnieros para o facilitista c pcr- 
inissivo. 

Parece ser Icgítinio conclui i. que os alurios 550 de opini5o que o acto avali- 
aiivo deve ser sériri e coin seriedade. embora nan apsccjem 3 avaliaçãa pcii0- 
dica e final. como I ' rnos. 

2.9. Graus dc Ideç)acordo em vivências de avaliação 
O item 27 pedia aos alunos quc rriostrassem o seu grau de acordci ou desu- 

cardo sohrc um uni~lerso de qliestõcs cujo elenco se encontra no quadro no 10 e 
gr~ífico no 1 1 . 

Os resulrlidos estão palentes nas l?giiras que sc seguem. 

Graus d e  (de5)acorda eni rircncias de iiwIiaqSii 

as- 
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3 5  
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2 5  
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a'. : i c ;so  c m n E  c.:titn i O m r J > ;  Z C m J I J b m e i o s  mau iimaor 



1 - Os alunos est5o totalinenre de acordo que u sucesso é mais FAcil cni 
Iicirlrios semanais rncnos çoncentrado~. Par:i além de razões de carjc- 
ier pedagógico, os alunos senteni que nein sequer tem tenipo para 
almoçar (se houvcssc cantina ...) ou tornar alguma coisa no bar. no 
intervalo cnirc duas aulas Iquein lecciona das 12.30 ic, 14.30 sabe 
muito bem a falta que fazem uns minutinlios ...) 

2 - O sucesso é mais lacil em rumias pequenas. porque só cstas pcrmitem 
3 a\*aliar;30 coi~tínua que na ripiliião de 732% dos casos (ver item 14) 
potençia o sucesso e consentem eslraiésias inovadoras. como a investi- 
~ a ç "  - acçio que osaliintic, crinçideraiii o hctur ri" 1 para o sucesso 
cquadi.o ri" 9). 

3 - Acha111 -já sc sabia - q u c  11i mc~ioc, succssci na nvaliaçiici tina1 quc ria 
contínua. 

3 - Esiiri de  actircici, enilicirLi n5o totaInienle que a iivuliaq5o versa wihre os 
cnnteúdos lecciona do^. 

5 - Não concordam nem discordam que o sucesso depende mai c da uvalia- 
$50 que dci estudo. 

Parccc n5ci scr iiecesxlirici analisar os ciuircis sçures porque eles se situam a 
irívcl dc valorcç negativo?. 

111 
Conclusões 

Embor:i estiido explciriitório. corno se afirmou logo de início. porqiie i130 
10ram analiiada.; Iridas as vari5vcis irriplicadas no proccssti. mesmo iissim ele 
permite inferir çonclusfies com ~+igor cieiitifico: umas de car5ctcr explícito: 
ouiras ponto dc p;ii-ricla para novos estudos. Relativamente as csplíciriis. os alu- 
nos considerain eiii 1 " lugar in5a~islaróriii a avaliação ~icriiidica lirral. Julgam-na 
r i l i  cornu uma das causas do insucesso escoIar: 

Em 3" defeiiderrr a avaliriqão çunlínua. liimiativa prripondo que seja possi- 
vci a sua ~enwaIizaçilão na Faculdade criando as cntidiçòcs quc a rcimcilj viável 
(turiii3f mais pequenas. por exemplci): 

En-i 3". nchriiii que a cassa liorária ccinceiilrada (auIa.; por cxcniplo. das 
13.30 as  14.301 dificulla u processo. 

Ern 1" julga111 que as esiiatkgiat trtili~adas desmutivrirn. Reconhecem qiie 
cm ia lns com 100 ou mais aluiios 1-150 6 f k i l  ir aléiii de IiqCicf cxposi~ivas.  



Em 5" lugar. Stnleni qltc niio trazeiri. dc uma forma geirl. do ciwino sccuti- 
d51-io. os pré-requisitos ~icccssl i t i r is  p:ua entriu na F:içrrldadc. 

Em h" I u ~ a r  ~iprcciani os professores crinipctenres. rigorosos e ccinipreensi- 
vos. desvalorizando (se os I iou~er) os faciIitil;tas. 

Nas iitinentes i s  implícitas. isio é. aos pontos de jmr1ida par3 110~0s estudns, 
gostarisri~os dc trLiter i ccilaq5o 3 zeriias que ncstc moirtento estln a ser investi- 
gados por alunos cm ODC. eni gnipo de zrabalho. 

- Levantamento das 1:ixas de iiisuccrsri na  E U P .  
- Coridiçries iic estiirio das alutioc da FI,LTP 
- Triibulhos de casa (T.P.C.) 
- Ncccssidsdc do Direclcir dc lumii t  c l i ~  do Tutor. 



O prwtntc questionhrio um instrumento exploratbrio que visa estudar a foma como 

os alunos do 4" ano da Faculdade de Letras da Universidade do Parto (FLUP) vivenciam e 

encaram o processo de awliaçk acadbmim vigente na escola. 

Agradecemos que o leia atentamente e responda a todas as suas questóes. 

Os dados obtidos destinam-se mclusivammte Ii preparação de um trabdho de investi- 

gação a apresentar ao 11 Encontro de Quesães Pedagógicas da FLUP (a realizar em Outubro 

próximo), garantindo-se o anonimato e confidencididade dos mesmas. 
L 

1, S C X O : M ~  ;FU 2, Ida&: ........... anos 3. Bols~iro do SAUP: Sim 0: NSo 
.......................................................... 4. ~m~xzthaibr ~snidaatc: Sim Q- F~GFAO: : NSQ 0 

5.  Pxgirne de C a a d i h ~ ~ ~  ím Ensino Sopenor Normal 0 : EFpecial 0 - Qd? ................................... : 

a. ~ ~ f a s - s e a & t ~ ~ ~ i ç u p c r i ~ t :  i LI; z 0; s w maisu: 

8. Ana lezhv de M EM~M Superior: .............. J ............. 

10 Cursr, em que cocootra matriculada(o). ................................. Variante.. ........................................ 

.................... i 1. M a  & Lictnciarum atd ao 3' ano crtmcak valores; 



2. A lisonja ao pmfcswr L I  

3. AS d i ~ u ~ a s  nos exames Q 



2 1. Ne h m h i o  da avaliaç%o, quc tip dc gmfcssw ieFormadana a um(a) gnodc amigo(a) dc b-: 

( adna l t  rimo das nlremat/vhs) 

r .  Um profc~sor r i m  P 

2. Um pmfesfw M I ~  0 

3. Um -r facuitista 0 

4. um psnçtssor pcmllsrmi nos tcsra P 

Obrigado pela swa colaboração 
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Uma viagem ao mundo das notas 
(1" Época de 1996-I9971 

As considerngtícs quc se váci scguir 1130 passam de uriia tentttiiva dc ensaio 
srihrc nrria das làcetas do aproveirrir~icn~o escolar: as c1:issificrições obtidas pelos 
estudantcq que. no longo do percurso curricular. çorivcrgcm para a delerminaçição 
Jc tim valor fi1131. a 1101tl dc liccnciurur;~. que prrtendc atestar. pnr partc da insti- 
niiqão minisrranli: do curso, o grau de conipcrbicia rclaliva rilcanqada. 

No entanto. dizer. qi ie as nutas ;ilixadas nas pautas 011 const;lntcS ~ O N  JipIo- 
riias dc cursri çorrespoiidr!~~ a utri dcterminadrr iiidice dc saber ohtido pclnc rilu- 

ROS, dentro de u i i~  dado quadro (nível do curso no i istcma de ensino. tipo de 
instituicio. conteúdo dos prngrnrn:is. etc.). n5o adianta p n d e  coisa: buscar nas 
notas urn crirEi-ici i nqtrcskionavel iiiente o!ijcccivo pari3 deferm i nar. em icrntos 
cortiparativos. n valor cxiicto do saber apreendido pelo cftudanic. ciu. de autrn 
tnndn. 11 zrau cx:icio d3 compet2ncia coni que csie se apresenta haliiliiado 
peranre o i-i~undo d o  triibalho e da inserc5o social E perseguir urn objectivo 
itiipossive1. As notas <roliridas,> pelos rilunos são. no fundo. as notas +dadas)> 
pelos profcsscii-cs. A litigiiagem corsenie n;io deixa clc evidenciar. neste usn do 
vcrho «dari,. uma d3s 1':içetac rn;irc:intes das ~Eassilicações: a iniervençrlo do 
critério do docenie, por sua vez iiiarcadri. c até iiiovido. por diversísstnins í'ac- 
torc5. uns mais pessoriiir. ouirol; mais co~itersiuais. 

Apesar dislo. as riotas n5o dcixani dr ser uni siiinl estei-ior c lilarcante do 
iriibaltio peda_iiigicn reiiliziido iiunia escola. Apesar. lambéin. do suhjeçtivisiiio 
c drs rclaiivisrno que çoiiipoi-terti. conio qualquer juízu i0m-iul;ido por alguém. 
as notas nrlo pc~dem deixar de sio,niticrir alguma coisa. incluindo a qualidaclc do 
ti-al-iall-~n produzido por profcssorrs e esiudantcs. Prici al2m disto. revestem-sc 
de urii aspecto iùndameiizal: é qué designando quantidades. olèrecem-sc como 
sinaih susceptiveis de u tiia abordagem mais rigorossi c riperacional . 



Por içsci. seni perder a i~o(;ã(~ de que o i.ulor glnlial dc uri-i cnsirio. sobrerudo 
o universitk-ici. onde tanras variiveis iniervl-rn. desde a formaç5o do4 dncenies, 
suns tendençias t. atitudes face ao saber e A investigaç50, ale às cirçunst~nci;is 
coIicretas da pratica pedagcigica c da avaliaqio de conhecimentos. riao 6 de I3ciil 
caracterizaq30. irei terital- fazcr unia viii~eni ao niundo dai, notas <'dadas,) nesta 
Faciilcladr: na primeira época do m o  lectivo de 1996- 1997. etri todos os cursos 
de liceiicialura. Ficani dc fora. por conseguinte. os mestrados e outros cursos de 
pós-graduação. fündamenialineiiie porque ac propriris çlassificaçõcs finais iião 
são dri mesmci tipo das da licenciatura. 

Mas antes de avançar iinpõeni-se uIgumas er;plicações sobre o material uii- 
licado. 0 s  dados de que me sirvo na primeira parie h r a m  fornecidos pelos 
Servips Académicw da Faculdade. em forma de li stagens respei tantes aos cur- 
sos e suns variantes. O prograrrin ini'rirmrítico iiiriiece as c1assiCicric;cies por 
&I>OC~I de uv:iliação. calcula os torais relativos 5s  aprovaqões. reprovações. prci- 
vas seni resulnado e i-es~icctivas pcrccntagens. inas não permite. a não ser coni 
laborioso trabalho eiriernu. obter os totais das parcelas relativas i c  no[ a\ por 
disciplina dc cada curso '. 

Esta 6 3 raz50 hndan~e~ltal  pnr que o trahalho quc ensaiei sc confina aos 
resultados da chamada ipoca normal. que abrange a avaliação periíidica e con- 
tinua e ainda 05 cxanics dc Junho-Julho. Penso. no entanto. quc CSFe aspecto se 
reveste de algum interesse: ri-atando-se das notas sal'das logo n scsuir à avalia- 
ç k  continua. au scgundci icste de avalia$io periódica e aos exames de JunIio- 
lulho. esscs dados miii-çaiii, de liirma nilida. uma fase do ano lçcrivo bastiinie 
unitiria. Para contar os resultados de Setembro e liipotcticanienie os de 
Dexcrnhro. scria preciso I c v ; ~  iI cabo uin trabalho rniiiio mais moroso de arti- 
culação dos dados. Haverá. portailto. que compreender que n50 vou iocar a 
totalidade das notas do ano lectivo de 1996-97. mas somente as da epoca nar- 
~iial. Nào de\.errinq. tndavia. csqueccr quc cm Setembia se fazem niuirol; cxa- 
mes. cujos resultados s,io também determinantes para uina visao de carijunto. 
Anole-se trida~ria que mais de metade do total das provas (oii seja. o conjunfo 
das <~iiiscriqõew ) foi realizada 113 1 "  Cpoca em causa '. 

' O prii=mnia intnrmáriçci iitilizad<i n;i Secretana. criadn pela Uiiiversidadc p a n  scrir ns rewltn- 
do\ fitiats Jur alunub. r\ti crincebidu i'und,imrniulaenic para prcid~izii' ccriidficc c iiuun. d~curiicnros 
na pei.;pectiin do sli~nn reqiiewnle. AICni ilissti, :i< tlicc.iplin;ih tem uiti código próprio para cada ocor- 

rtncid dcntru Jc cada curso c de cada viiridntc: m i m  uma mcsma disciplrna pode ter ddiverro. çiidigns. 
i130 seiido idciitificnds por (i me\rriri clidipri r i ~ x  di\rr\:i\ 1ictinci:itririis e vari;iiiies ;I rliir pcrtcnca. 

- Oi dado\ recolhido5 indicam que a maioria das provas dc avaliação. cnrrcq-mnricnteq 5,. inseri- 
ç6cs. Lciii lug:ir no 1" Cpocri: nuin iot:i1 de 7 1 . 7 .  4 6 . a 6  n5o Ti~-iiiii prehtad~:, i=E4Lr. ou seja 



Coniecznios por aien1:ir nu Quadro Geral (Resul tdos+Percen tagens) (Q. 1 3. 
que fornece uilia -icisl?o de conjunto sobrc todas as licenciaiuras em funciond- 
menia. e~idenciando. amivks dos valores perceiltuais. a relatividade drs~ núnte- 
ros lace riari quaiitilativiis das inscriqcies (não dos alunos inscritos. note-se) em 
cada urna delas '. 

O q~iadro mnçlra uma distribuiçAo que é muito significativa: pondo de parte 
as proi7iis n5o realizadas (FAL) c oi; resul~ado~ iiegalivos ( E P )  :. e isolando o 
conjunto dos três valores mais elevados de iiotas ein cada curso. nirido que 
duas licençiat~iras coiiceilliiini esses seus ioiais de modo particular nas linhas da 
priric superior do quadro. respeitante5 30 10-1 1 - I  2: LLM e GEO. €EU deixa 
transparecer algunia iircgularidade. prova\lelmenLe por se tratar dc uma  l icei]- 
ciatura consrruídu coiii disciplinas dos divcrsos outros cursos. 

Não 2 o que sucede no caso das tr8s outras liceiicialui-as: HIS. FTL c SOC. 
Aqui os trzs valores ~iiais clcvados começam na linha do 12 e ocupam a ires do 
14. significativamente duas linhris ~nai.; al-iaixri no quadro. portanto. na zona do 
suficiente alto 1 horn. 

Deste modo. podemos dcsdc já rissinalar o scgiiinie plinorrinia: 

1 - dois cursos de dimensões evidentemeiite distiiitas do pomo de vista do 
rnonlailte de inscriçks. conio são LLM e GEO. apsesenlm valores 
pcrcentuuis bastante parecidos. o que indicia uni cumpcirtarrienlo clas- 
sifiçarivri riir-riliérii idenlico: 

3 - dois cursos cotri um núnierci dc inscriqfies relativamenle aproximado, 
como 2 o caso de IXíS e de GEO. rir~relaiii atitudes c lasa~i~cnte  diièi-en- 
les sob esse ponto dc visia: 

3 - FIL e SOC. coiil inscriqões em núrnei-o quase iguaI. iiproxinimn-se bas- 
tante quanto iio ctiInponamcnio das notas: 

29.65F. c 2.S:'; traduziruni-sc eiri rtis~ilrados iirpritii*us [=REI'). isto 6 I ? . V W .  A mn; i  destas diix 
parceln~ eilui~nlc a 42.65%: piiipinio, 57.3íT dn ayrnvriiaiiientn ariria1 2 obtido ira 1" t p c a .  CanvEni 
x i n h  rcgi\rar quc i>< ele~iiziitos liitiiecidus pclu S c m i a r i a  iiicluein siiii;i~ões dc .'Ser11 I-esuIt:idri» c dc 
<tDe.iisiiu>,. quc ioratn subsuinidlis ctri FAL para t i  iihjeçiivu dcs~l i  ~iiilise. 

' Os dndiir qiic sc uiiIiraiii aqui levam cnt conwlei.iic;íri ns quniiri ;inw d ~ s  1iiçcriciaiur;ts: l ica dc 
h r n  o 5" ano Jci csiAcio. 13ni.a unia anil ise ni;iis fina, dei'criani suhtinir-sc r i s  elrrnentns iel ; i i i~~is dis- 
ciplina* do  Rati~i> W u ~ i ~ ç i ~ l n : ~ l  do 3' C dn 4' 3n0s de  I-IIS. FIL. LLM e GEO. já quc a pcrspcciiva deste 

~iabrilhu G r i  as nt1i:iK .tdsdns,~ pelc~s doccntcs dc cada liccriciaiuru. Nn eiitaiitii. cornu se pudc ubscnrar 
pelo Qu:idrri 30-E. lu1 subtr~cqZo s6 ntuirri wfidti;ilmcnrc afeci;iri;i :IS prnjccçhe\ prriticaq e. crinse- 

qucntcnicnte. 3 int~17>rel;1@n i~qui f&13. 

' Eqclarqci yui: r i $  temas tinais das disciplinas nári descriminam :is notas inkriures a 10. 



3 - pcir seu turno. I-FTS e FIL. bastante difcr-cnciadas em termos quantirad- 
vas (uni 6 n dobro do outro). mostram-se praticarriente coincidentes 
nos valores relativos is classi llcaqGes. 

Anies de procseguit: cibçervernos dc ~nrido particular o somaltorio global 
respeitr-in~e aos resultados interiores a I O, desiznados por REP. ou seja i s  notas 
negativas na5 prova$ dc iivaliac;5o periódica e contínua e ainda nos exainçs dc 
Junho. calcuIanda a5 pei-ceiitagens urna vez stib~raidas as (<faltas>, As i<insçri- 
çõcs»h ( Q .  1 ). 

As percenragcris mais :illaç de REP encontraiii-se ein LLM. corn 23%. 
EEU. com 18.17~. e em GEO, coii~ à5.91F. Abaixo desta? marcas vernos ILS e 
SOC. hnstante vizinhas. respectivamente com IO.Ci% e 1 1  -5%. Mas ainda mais 
abaixo temos FIL. numa ii~ai-c:i ni~idanientc inferior. com 5.8%. o que se i-ela- 
ciona com 0 facto de cer para este curso que os dado3 da Secreiaria re~israin um 
valor zero de reprovaqõcs no 4" alio da 1" kpoca eni causii ((3.3). 

Mais uma anotuçiio. relativa à quantidade de provas não realizadas na Ia 
+oca (FALI. Valc a pena observar como nos cursos ein que se rnanifeqza uma 
tendéncia rnafor pxa  iiotas globalmente riiais c1ct~;idas sc detccta tambern ui-i-ia 

maior tcndhcia para prexiai- menos provas na 1" época: a< <<Talias>, Scirum 
31 3% cnr HlS. -78.69 cin FIL. 40.7% em SOC (o nivel niriis alto). mas 23.9% 
em LLM. 28.8% em EEU e 20.2% e111 GEO l o  nível ~riiiis haixcii. Quc sismiii- 
cado det crenios riiribuir :io hcro de quanto mais baixa é a média claqsificati \!a 
niais baixa é tambc'na ri ausência is provas na I" tpoca'? Observe-se. a propó- 
sito, que no I" ano de 1115. FIL e SOC (Q.4. Q.7. Q. 18) as percentagens de dai- 
Las>> a estas prova< assuiiicm nivcis ele\ udos. indiciando que esses aIunos utili- 
zam bastante a 2poca de Setemliro. E m  todo$ o? ciiracis. porém. a situação 
meii-iorri no 4' ano. u que E conipreensível. por se tratar do ano de s ai 'd a. çnrn a 
i~eccssidadc dc ris cstudaiitcs cstarern em ccindiçóes de se candidatarem a con- 
çiirsos anies da época de recurso. 

Com este ceriário se relaciona. prova\.elrnenle. o panorama nas disciplina? 
do «Ramo Educacional» (4.20). rio 3" e na 4' anos. Na generalidade. I crifica- 
se uma quebra acentuada nas <~faliasv, e nas resurtados negativo5 do 3" para o 4" 
ann, o que indicia n prcoçi~pac~íio dos alunos por estas disciplinas. a que pare- 
cem atribuir iinponância para a sua carreira prcifiwional dcpois dn liccnciarura. 
Quiin~o As notas, v?-se que, enclurrnm no 3" ano predoininrim as notas da faixa 
10-1 2. no 4" ann lia uma exteiis5ci para o 14. Quanrci àc, clussilicriqc'ies no .ia ano. 
que incluem o esti~gio pedagógico 1Q.30). as notas agloineraii-i-se nu sequência 
1 3- 15. u q u e  piirece revelar u i i i  honi resultado gçral dos ulunos da Faculdade no 



desempenho pediigógicci: cliirinto ùq <(faltas» L' (<reprovaqfies,~ ncssr ano. cacm 
para valorci rc~iduais j. 

Posto istri. podcmris paqcar 3 ohsen açao dos gr-ríficos e procurar um curncn- 
tirio interpremtivci. 

0 G. I .  constmido sobre a\; perceniagctlr do Q. 1 .  dá-nos urna -\isso de con- 
junto. que mcrccc ser poi-inenorizada com o auxílio dos grificoq seguinrcs. mais 
particularizlintes. 

Qtriinto aci (3.2, :ilinritii-nas os ~ i í ve is  relativns is médias da5 classificaqõçs 
obtidas nas provas da I" época: ai se destacam ditas pcixiqfies: unia mais baixa 
de LLM. uutra inais alta dc SOL. Anute-se aqui a similitude de HIS r FIL. 

Iliteressantes s,?o os gráficos reIativcis ;i cada curso individualmenle consi- 
derado. Prescindindo das vari~intes exisrentcs cm I-ITS ". ctli LLM - e em EEU. 
começcrnos pelos quc visualizani os quiintirativos das diversah notas crn vrilo- 
res bm~cis. 

De now se patenreia a ~u~um:içrio doa cursos c111 dois gmpos: de um lado 
lcnios HIS. FTt e SOC: do outro LLM. GEO e EEU. 145 Iinhas respeirantcs ao 
primeiro p p o  ofrircccm uma mesrna liase: cr-riicenlragão dos totais niaic eleva- 
dos na faixa 17-14. Sobresai de nlgun~ niodo FK (G.5). com o pico no 13. des- 
cendo depois :sr~dualrneilte a d  ao I S. Registe-se, tio entantci. quc FTI, c SOC 
(G.8 ctirnpoirtlm uiiia dcscida dri 10 para n 1 I. o que nclo acontece em HIS (G.4). 

No segundo coiijuiito o panorama é totalmente dilercntç: LLM ((7.6) mani- 
festa uma no15vel regularidade. em linha descendcnlc :i prinir do 10. çstii-ando- 
sc ar6 ao 70. OU seja. percorrendo toda a escala classiiicativa. Com expressão 
similar está GEO lG.71, embora com urna curva qiic prolonga 0.; ~~a lores  niais 
elevados no  1 1 - 1 3; EEU (G.9). stí com dois anos dc Iùncionarnento. aproxirria- 
se de LLM até ao 13. inas depois revela alguma teildência para unia in-eguliiri- 
dadc quç podc ou nào vir a ser mantida no lùturo. 

ESICF grificris. projectando o comportamento global dos curws. sein o por- 
menor da distribuiqiio das notas pelos diversos anos. não permitem. pcirSm. tra- 
7cr i supcrllcic uma rcafidadc hastai~rc mais cotiiplcxa. Oc gráficos seguintec. 
constniídos corn as percentagens das notas ein cada ano de cada licencisitura, 
calculrida~ coni base nas provas efectivanienle reali~adas. isto é. descontadas as 
«í'riltris». revelafio outras faceta? não nienoc iliipoi-tantes e signif?ca~ivas. 

C I  Quadro 20-?0 D 
' Cf. Qundrn~ -1. í e ri 
- C[. Quitdrui 9- 16. 



Co~nccernos prii T-IIS, coni G. l O lçf .  Q.4): é iia18i-iii a te~idênçili para as 
notas da làixii F 7- 1 3- 1 4 IIO 1' ;ti~o. b;zstai~ic aci 1113 do 1 0 e clo I 1 : no -1" ano cstas 
duas notas ni;irrt2ni quasc cis incsmoh valores. enquenrci o IO inosti-a trni pico no 
3 O  ano. O que rcssnlta neute caso E o facto de. no 1" ano, as notas da faixa 17- 
14 rcgi~rartrm umir ~tcndfnci;~ p:ira se evidcncinrei-i-i. com alguiii:i descida do I? 
e do 14 tio 3" :mo. açorrip:~nIiad:i pelti repentina suhitiii do 1 3 e do 1 4 no 4" ano. 
Poclcrkititos interrogar-nos sobre qual  o significado dcst:i ciiii;ic,.ão: ser5 que. 
ncste curso. 3 pnssagcn~ do cii~ino sec~1id9ri0 liara u uilivcrsi [ririo sc proce.;sa 
com um impacio menor do quc nas ourrns licenciaturas. onde as notas acinia do 
13 tendem ;i inipcir-se gi-;~duiilmente. 5 mcdidrt que os alunos pnigr iden~ noF 
rinos? Vgja-se como s ~iot:! I 0  sobe nu 3 O  ano para iinirr qrrrintidiidt: igii;iI i du I "  
ano. mas perccnruolmcnre com un-i peso brisrante m:iios [QA: ao total 75 cui- 

i-eslx~ndcm 9.9Sr.Í- no l 0  ann c 14.S2cir no 3" ano) '. 
Esín paisagcm niudrt em FI I,. como niostra G. I I (cl'. 4.7 3 :  ris nritzis 1 3 e E 3 

duniiiiam claratl~enic no 3" e 4' ano. ou wj:i. nn fir inl  do cui..;~. Mas o I U  wlse 
tiestes anos. h curva da dis~rihuiçiio das classil-icac;Gc.; au longo  do^ aiios ncsra 

liçcnciatura 4 hastanrc regular: tendCncia pwa iis notas dc 13- I5 na Y e 4" ano. 
o quc pode significar urna dcierniintida orientnq;?ri pcdagiigica. que privilcsia a 
subida prsdual dessii I'riixn clrissifica~iva na parte final clo curso. 

0 G.13. que \ ' E s u ~ I ~ z ~  OS Cf;ldos do Q.3 resj3eii;lntes a LLM. tr;iz-nos um 
outro iipci de ~stratépia distt-il~t~tiva 11;1s notas. Na5 diversiis v;wiantes desta licen- 
ciarura ( s i i  EFA é nicnos regular iiesili di~tribuiçao ") ].iodcrnns rinotar coina 3s 
noias J 0 e I I se afiniiliiii no I " uno. o 1 7 C O l i 110 2 O  lino e ii sequ21icin 14- P 6 
no 4" ailci. Parccc claro que li5 unia progress50 ao longo cios diversos unos. ien- 
dênçia que j5 anotei a t rh  para FIL. sc bena que noutro qundi*o disirihutivo. %te- 
sc como. u partir do 13. a distiibuiçZo se desenha sciiipie cm çuhida rcgular. 

Mas não pussci deixar de apontar aqui iim riuti*o poi-iiici-irir. Sc oIIiarmos 
para 3 ctilunn referente ;ias resultados negativos. nitii.cad:i como REP (<{rcpro- 

' A.s notas mininim dc. acciii i  cm IY9h-1997 foram ;i\ ~_ourriic*: 
HIS: IJ.?Y LLSI: GEO: 1.\,7.? 
HIS: ARQ: 11.15 EFX 9.Ub SOC: 13.91 
HIS: A R 7  I?..? l ITI: 1-l.IP I.'IL: 1 5.118 
Gcr:il: 14.41s EIA: I-!.> 
I:FLl. EP.* 12.s- (Gt1:11. ! 2.6(7! 
EBLt-EF.4: 111.71 L-1%: Y.37 

FEL-EFI. I ?.? EPD: 12.1h 
!:I3 ;-EI."\, 1 -3.w ITF.  1-7.V 

Ciccil: !l.f?fi Citr~l: 12.27 
" Ci' Qundrri 0. 



vaçfiesn). P noiária a dil;tinçZo dc LLM face a todos us outros cursos: ao çon- 
tri;rio destes. que oferecem uma linha algo irregular quanta a riotas ahaixo do 
10 nos ditrcr~os anos. geralmente com um pico tlo 3", LLM mostra unia descida 
em cascata. do I" para o 4" ririri. perfcftarncnic regular. 

Tsto merece mei1q2o particular. pois deve ser visto çoriin sintorria do com- 
portarlientn ~ O F  csiudaiiies na 1Vppoca de avaliação de cada ano do seu curso. 
Efectivamente. e confnrme os grjficos G. 12-2 I ajudam a ver. em todas as 
licenciarura~. a t "l-ioca parece causar ceerro itnpacto iio aproveitamento dos 
estudantes dn I o  ano. o que nada ter5 de anormal. Os viilores para a5 (<faltas»$ 
(FAL) c para os resultados negativos (REP) são cm todoa os casos rriais altos 
nesse ano. enquanto no úliimo dcscem iiitidamente. Significurrí isto, certa- 
rnenie. alguma cendeiicia para os esrudanies uiilizarcni. no início dci curso, a 
época de recurso em Sclembro na perspectiva de terem mais êxito nesses cxa- 
mes. 

56 afom registe-se que as reprovaç6es ern H1S (G. 10) clcsctm. conio nos 
restantes cursos. no 4" ano: iEm unia siihida também no 3". mas a 5equéncia 1 "- 
2"--3" anos mostra valores quase iguais nesta Cpocn. O I "  ano mal se distingue 
dos dois seguintes. o que individualiza este curso com urna dada irre_~uIaridade 
disuibutiva. sobrenido se tiverníos presenlc quc C iiiinbérn nele que existe un-za 
pescentageni clcvada de notas da faixa 17- 14 no 1" ana e qiic o I O se faz natar 
no 3' ano. 

O caso de GEO (cf. Q.17) aparece eril G. 13; revela aIgumas sirnilitudes coin 
LLM. de que se aproxinia por exemplo pelo facto de. a partir do 12. i17 notas 

superiores se in~poreili rio 7" e 3" anu: a fa i xa  14-16 torna-se dariliriante no 4" 
ano. Mas (3 1 0  e o I1 afirmani-se inquestionnvcl~iienie no 1" i: 2" anos. No 
entanto. rambéiii aqui se detecta uma progressão para as notas mais alrtis B 
riiedida que os esiiidsntes avançam no .;eu curso. com u 15- 18 a marcar o 4 O  ano. 

Os dado5 de SOC (cl'. Q.13) i.isualizum-se em G.14. No  quc diz respeito 
aos resulrudos negativos nos três pl-irnciros anui,  SOC aviziril-ia-se de FIL; 
quanto às notas posiljv~is. Picil ver como. após ri fnrtc predomínio do 10 iio 1" 
ano. no mo seguinte a sequcncia 13-13-15 regista valores e l ~ ~ ~ n d o s  i: a faixa 
15-1 7 sc rorna predominante no LCO ano. Mas note-se o pico do 1 S no 2" ano. De 
qualquer hrnia. o gi4iipo 12-13- 14 represeiita a classi licação principal no 3" 
ano. o que manifesta uina progressão de cerio modo regular neste curso na 1 "  
época de avaliaçãn. Uma nota mais: SOC c LLiM são us cursos onde os repro- 
vaçõcs no 1 O ano sol-ieni acima de todos os outros valore~. 

O casn dc EEU (G.15) (cf. Q.19) é ainda poueu r;ignificativo. visto que só 
tinha dois anos de L'uiicionuniento na ld época de 1990-97. se bem quc o F" ano 



13. mas ri 16-13 tinliam jrF sido doiiiinrinier i10 priineiiu. Note-se. porem. q u c  
nas resultados negativo? Iii iiniilngia com ris dois pi+iiiieii.n~ anos de LLM. 

Creiri mtiis unia vez que urna conclus;?ci se pode desde ji esboçar: nr2t cur- 
sos 5c dcsiriçri~;iiii çlarr~mente pelo seu ctiniponanieriici rtiais deiinido quanto i 
estratégia cllissificritiva n;i IVcpoia: FTL. LLM e. e111 p:iite. GEO. ctiihora as 
curvas dcscnhadris sejam con~pletnnicntc cliçtinras cntre si. traduzindo. come- 
quentemente. atitudcs diciintas no domínio do cornpoi-tamcnto pcdagíigico. Na 
vcrrlade. nestes dois casos t riiuito mais cvidente qtte :is notas 1-i-31 cuhiam 
gradiiziliiicnte do I "  para (i 4' rino (cni LCM a regu1:iridncle era ainda ~naior: 
1020 a partir do 171. cnisa quc em I-TIS sJ se pndia vci- tio 17 enwç o t a  e o 3" 
;inci. Aliás, tiido indica quc i- neste curço.yire a? notas cio suficiente alto I l-ioni 
nierios sc aiinnririi _or;ldualrncnte 5 medida que ns cstudiiiitcs prligrideni nos 
;iiiou. Por sua vez. LLM c GEO iiiosirani com clareza de que modo 04 setis :i1 ii-  

nris pi.o~+dcm Pungo dos arias. j5 que fascril diiiiiiiiiir rcgularmenie ris notas 
I O -  I I ,  o que ~r:iduz. criiri ccrtcx:i. uma atitude pedap6gica pi6pria. 

Conhrmc anotili l o ~ o  nci inicio. as notas sào *<dadnc- pelos docènrcs. Nau 
significa isto que s t j a n i  rirhi!i-rii-iaq. 1113s iinicmnente quc os rzspons5t.eis legais 
por cliis sãu Jc PACIO os doceiites. Poderil dizer-se qiic cl:is dependem em boa 
medida dn çi.iti.rici dc cada docente ou cnlio do ainbienie de cada curso. Não 
me :ikre~ei'ei a impugnar  irir~ilrnente cqtii ohser\.iiçF+o. 

0 s  dricenies rigzni nun-i qiiadro estiihe2ecido. onde inrcr.\~cni divcrctis iacio- 
i-es de relevo. Entrc clcs. c sobreiudo entrc os siisçeptíveis de umri rihordagern 
dc tipo estatístico. estão aqueles que sc rclacioiiam com o serviyri docente e 
com a distriI7iiiq,?c) dos alunos pelas disciplinas e pelos docentes. ou seja. n rcla- 
$50 actualmente dcsignadn por i-icio, çnrri blisc nu qual sc çquacion:irn tissunros 
~ ã o  irnportlirites. como os orç:tmentos e os quadros. 

Poito isto. vou rcntar rclricionar os dndes apreseniiidos ntris coiii outros 
rctisudcis de u m 3  diferente fonte de inforn~nçao: a dislribuiqãci d o  \t.r\'iqo 
doceiite para o [inci 1ectil:o em causa. 1996- 1997. incluindo nela a carga lior5ria 
e n i~úiiiei-o de alunos por doccnie. Para tal socori-rne dos niapas dos Iioririinos 
af ix~idos no início desse alio. 110 pressuposto de qiie se l-iodein considerar razo- 
avclniente elriqucntec c fidcdignus nesta rnritCria. 

Volto a sublinhar que tne i.estrinjo unicamente às disciplinas das Iíçenciaru- 
ras. deixando de 1:ido os cursos de pós-gradualao nu ouiras siiuaçõeq quc n5ri 
surgem nn? rclkridos inapss. Por outro lado, anoto que nem todo< 0.c casos 
regist:idcis nos horirios atix:idos se podem con~iderar rlc igual modo cxrtctos 

ii;idutores da rerilidadc efeciivarnente praticada em tempo de aulas. N5o consti- 



tiii iinm cerieza riovidade algunra que. apiis 0 início das :lulas. surgeni diversas 
si~iinçfies caracizrizadas por u m  diminuto tiunicro $c inscric;ões em runllns ou 
mcsmo em disciplinas. ri que. em alianqii com o facto de a assisiPnciu is au1:is 
nuiica çorresliurider i tolalidade das estudanics inscritos. sc traduz, na pr5iica. 
pelo cncerran-ieiiro de i tsrinns ou mesmo pef o desapiirecimcnto da\ horas de aula 
pi+cvisr;is para uma disciplina. Ainda rlue pcrilkricoi; estcs casos. n verdade LC 
que perturbarii a?; ahord;igcns fundadas unicatiieriic naquilo que consta das 
inlrimiliçõel; dosumentadns. 

Umzi Ú l t i m i i  cib~ci-vaçzo: ao passo que nas lisilias precedentes me apoiei iios 
regiqros de resultados ei i i  provril; dc avaliaçrío da 1" cpncri. contabilizando ins- 
çi-içiirs por disciplinri independeiitciiiem do nútiiero de rilunos. agora vou-me 
scrvir Jc três ripos de qiinniidades: ntíniera de aluiins por disciplina (sabelido 
que 3 cada um corresponden-i, em rczra. cinco inscr-içócs por anci}. ntirnero de 
docentes por curso c prir disciplina c. riúriiero de horus dc aula por docerizc n:is 
disciplinas previstas no horário 14.3 1 -24). 

350 oferece dificu1cl:ide anotar o desiiiquc dc LLM crn quase todos us qiia- 
dros: sd no rchtivn à 111Sdia dc :ilunos / doccnic é qtrc GEO estzi ligeiranicrrie 
acima (4.24). Nos restantes casos enconrrimos di\~einidade dr  situaqões: dois 
curslis de diznesis6es :i1ii.oxirnridas em irúmero tic aluilos corno FIL c SOC divcr- 
Fein eiii scritidos opostos no caso da rAcio <(rilui~o I doccnrc>>. aspccLo e111 que 
FXL se imnria coiil HTS. e quanto rnFrtiri ninscrigdes I curso». Da mesinn 
lbrnia. se entre GEO e SOC 112 quase ipaldadc quaniri ao núinero de disciplinas 
niiniçrradaq, jri nos rcsrrinteç aspectos as difercnqas torniirn-sc cvidcnres lQ.24). 

Significa isto que cxisre uma razwiuel diversidade no inferior da Faculdtide, 
gerada por divcrsos Sncioi-es corno 6 óbvio. Mac ri quc importa aqui é foçar 
aquelas siruaq6cq suficicniernente relcvaiiies por exercerem nIzuma influência 
nri panorama geral das ricitas. 

Nesta perspccriua podeiiios aicniar numa disrribuiçAo JDS CUTSOS. n0 que diz 
respciiu i riicio aluno / doceiite (0.74): HIS c FIL coincidem dc lbrnla nítida 
num grupo criin uma relaç5o claramente mais Iavoi-rivcl. assim como LLN c 
GEO num outra. dcslri vez menos favorivcl: num plniio de ccrto rnado inter- 
rnGdio fica SQC. Mas dcvcinos ainda focrir algo mais: HIS. sendo emhora o 
curso que cicupa o 7" l u y r  cin niitiicrti de alunos. é mani kyiarnentc aquele oride 
csc;ii ricio é mais favorivcl no conjunto gcrnl: 73-67. a longa disirilicia do curso 
niais parcçidti cm ntínici-fi de alunos. GEO. que apresenta a rácio inais elevada 
de riluno / docenre: 1 09h27, 

01.3. se ulhrimos para o quacIru da carga Iroriria por docentc, na licencia- 
tttrii. de novo se dcsiaca ri mesma siiuaçgo: 1-11s e SOC s5o cis cursos ondc os 



I I ENCONTRO DE QUESTOES P E D A G ~ G I C ~ S  

docentes tinham unia menor c a r p  horkia semanal na licenciatura. com 5.35 e 
5,29 horas senianais. enquan~ci em GEO liavia 3.3 1 l-ioras, a seguir a LLM. mais 
uina vez com o valor inais alto: 8.39. No meio ficava F1L: (i, I 1  (4.333 'O. 

H i  inquestionavelmente aqui uma geo~rafia que iião pode deixar de fixar i1 

nossa atenql-ici e n nossa reilcxiio nesla viagcrn ao rnundo das notas (em 1996- 
97 - época normal). 

Na verdade. \,ai-se iíirnando patente posiçáo dos cursos endc as iioias 
(pclo nienns as da 1 " época) traduzem o que. nunu  1net5foi-a provinda da lin- 
_pageni ferroviária, se diria uma bitola mais apertada. face sios outros onde ii 

bitola 6 niais larga. Essc agiupanicnici encontra cnrrespondEncia no panorama 
rcvclado pela vefleiite respeitanre ao servrço docen'te: carga horária e r:ícia 
aluno I docente. 

Assirri. os cursos com rima rendencia para uma niaior quantidade de notas 
nn I i i x a  1 0- 1 7, norneadamen~e nos primeiros anos. siio aqueles onde os valores 
referentes 30 trab;ilIi~i d u ~  duccn~c\  níw surgem niais otlerosos: o inverso d5-se 
iios outros casos. ou seja naqueles que tendem a privilegias as classificações na 
zona do 1.1- 14. isto é na zona alta do sul~cientc c no içzi-cno do hom. 

Idêntica paiqagetii se patenteia nos quadros relativos i dimensão das turmas 
por discipIinii (tanto quanto é possivel inferir dos mapau dos horarios. repilo) e 
i dirnensso das ttlrrririi por doceiile. Aqui de novo se sobreleva a situação de 
LLM e de GEO. claramente distinta da de 1115 e FL. No entanto. LLM ofcrccc 
o valor mais clrvado em iumas dc pcqiienas dirneiisõei. prtivavelmenre por 
causa das discipIinas de Traduqáo. lq:iial mcnte com poucos alunos. 

Crirtio interpretar esta teia de relgfies. tendo em visrii a viagem ao mtrndo 
das notas de 1996-97? 

Em primeiro lugar evireriios cais nas leituras fáceis, como por exemplo: l ia  
cui-soc; mais difíceis. porque ii~cidem sobre matérias e saberes ~iiais di fícei c: há 
cursos cu-10s docentes são mais exigcnte5 por estraiégia assumida: h5  cursos 
çu~ios cqtudantes são dotados de um mais clevado QI ou sabem mrii\ ciu $20 
mais doiados para as matérias desses cursoy: h i  cursos ciijos docentes são mais 
compezenies. científica e pedagogicamente, ou porque sabem mais ou porque 

"' Os qu;idms nprtsrnt3dns fnr-iiin clahnr~dm stihrc us mlipas dos Eiuriri~i!, ofixndu.? no iníciui do 
ano lectivo. com a riistfihuir;río dc scwir;~ docente quc o Crinsellin Cientitico liavia preiiamentr: aprri- 
vadii, Ciinscquentenirtite. devciii ser tiduh crimo fùndnnicntos liáveiii em s i  niçsrniia. u que nau imprdr 
qiie Ii;!jn di\cmp5ncias lia p~í l ica ,  gcradas por 1nodific;iç-ùcs Je di\Wi.ho tipo ~iasteriomirnie introduzi- 
das. ncni sçmprc rcgistad;~~ tieles e iiciii sempre ctinrrnladas pelos í i yáos  dc resau. Prir riu1i.o Iadu. us 
númrrus rel3tivns anr quaiiiitntivos dc aluno< rem como Foiilc r i s  d;idus Ji>puriihilizados pela 
Seci.ei aria. 



UM.4 lilAGE.If .4O ,WC!3'DU DAS ,VOTAS 

s5o mais inspirados l i a  actuaçáo peda&ica. Segui]. por esta via 6 eiiti-ai- ein 
aprccinq6es sub.ieciivas. 

Pret71-o sugerir o seguinte: Iiá cursos ondc a rclaçiio aluno / prokssor e as 
condiçòes de trabalho dos docentes parecem favorecer unia ~endencia para a 
atrihuiqão de classilicu~ões mais elel~adas. o que nus poder; Fe\,ar à seguinte 
conclusão: para se alçaiiçai- o pancirania mais excclcnie ubsen,lir7el nesses cur- 
soc seria ribsolutamen~e necessário reforçar o corpo docente dos cursos onde as 
iiotas se enquadram numa bilola mais e.;rreira. Dessc modo. ianto a quantidade 
de alunos por docente como as horas de aula atrihuidas aos diicenres pei-rilili- 
ria111 in\iiruir as condiqciec concretas p;m que. alegadamente. as noras se pudes- 
sem distribuir irestes cursos corno naqueles outros onde sr?o mais elevadas e 
onde as rcprcivações são proporcionalmente menos signilicati\'iis. Mas será 
necessarianiente assirii? E quc riem ludu dependerá dos fciaoses referidos! 

Até aqui trahiilhei sobretudo com dados miiis relacionados com o corpo 
doccnie (as notas «dadas>, pelos professores aos est~idanLes. o número de disci- 
plinas Icccionadri por cfcs. o numero de alunos e a carga horsria arrihuída a 
cada um) do que coni parimetros mais ligados aos alunos. Para tentar focar esta 
kiceta da qucstiio. vou servir-me de alguns elernent(is oriuridos da urilizayão de 
um sen-iqo fundameiital nurna Faculdade de Letras: a Biblioteca Central. 

É suposto que 3 Biblioteca seja um lugar de Srcquencia do estudante uiii- 

versi~h-io e de rriodo niais particular do estudante de unia Faculdade de Letras. 
onde o livro. nas suas diversas l'orn~as. deve constituir um insrrumenio de tra- 
balho de alto reIevo. 

Vou socorr-er-i~ic dos dados fornecidos pela Biblioteca quarito à leitura 
domiciliária. relativameiite à qual os regisio~ são mais eloquentes sobre a dis- 
tribuiçao dos urerites ~;egundci a sua tipologia. No presente cliço. interessa obser- 
var o crirnporrlimeiito dos es~udantes scgundo o s  cursos a que perte~icem. Os 
dados reportarli-sc a 1997-98 I ' .  

6 preciso levar eiii consideraçào que o universo de leitores da Biblioteca 
al-irangc uma ripologiri variada, segundo a condic;ãri de cada um. Os valores aqui 
urilizados dizem rcspeiio unicamente aos alunos de Iicenciaiura. que consriiuem, 
aliás. o secror mais volunioso: 3966. ou seja 77.29% dos utentes. tonzando como 
base o uni\.erso dos possuidores do cartão de leitor: 4336. Quer isto dizer que o 

conjunto de detentores do cartão de leitor representa uin uriiverso naluralmente 
superior. sc beni que n5o niuito. no do ~icírnero de alunos da Faculdade. Desse 
-- 



universo os estudanrcs ocuparn a parte mais significativa c no seu interior a 
niaior fatia penençe ao curso j i  de s i  iariihém mais volumoso: LLM. 

O quadro Q.15 nrtislra-nos. na coluna da direita, dc quc modo os alunas 
interessados na leitura dorniciliiíria sc st.neern desse serviço: 2 em HIS e em 
SOC quc nos deparamos com mais de urria Ieiiura por utilizador: a seguir vein 
LLM. com um muito Iigciro desvio parirri menos de urna Ieilura por cartão: ccim 
um desvio bem niaFs aceiituado para menos surgem FIL e GEO. 

Poderia pensar-se que os Indices de requisicão de livros para leitura domici- 
liáia estivesseni dircciarnenie relacionados com a distribuição das notas pclos 
cursos. Mas tal nào é legitiino concluir. dado que sendo FIL iim curso com clas- 
siticaç6es a~mip~idai  mais na faixa do 13-15. com acento lios dois úllinios ,mos. 
é tcm~bén~ o curso cujos csrtrd;inies nienos vczes requisitam livros da BihIioteca 
para consulia em casa. A náo ser que se crincluã exacianiente pcla in\,ersri: tanto 
inelliorcs noias qri~rirn rnei~os Icjriiras domicilirínas. o clue é um contra-qenso, 
No entanto, isto sen-e para mostrar como i. imp»ssível reduzir a distribuição das 
notas i explicaq2n a parrir de  um único factor. por iiiais palp5vel q u e  ele sc-ia. 

E claro que para estabelecer uma correspondência entre niveis de leitura e 
riotiis seria preciso analisiir iiiuitos oums aspectos. alguiis dos quals de pratica- 
inente irnpns.;ivcl estriiisiica. corno a bibliografia anais utilizada ou consultada 
(obras de referSnçia ou genéricas çcinio as znciclopédiac;. obras de simples df vul- 
ear;So. obras mais espccirilizadas. artigos de rcvis~as); nu ent5o qual o índice de 
L, 

aquisiçao de livros de estudo por pane dos estudantes (sendo certo que o aluno de 

rilerias>, é. genericamente. de posses riiodestas): quantas lioras são dispensadas h 
leitiirn presericial na Bibliciicca: riu então qual a pcrceiliageiii dos utilizadores da 
leitura domiciliaria que vivem fora da cidadc, não podc~ldo servir-se do horjno 
dc funcionamen~o da Biblioteca p m  dern de cena hora. Ou ainda a incidenciu 
dos Institutos no ternliri de lcitura c dc consulla dos estudantes na Fac~ildude ':. 

Cnnlbrnlc os dados dc que nie ser1.i evirfcnciarn. 115 diferentes coniporta- 
inentos dentro desta Faculdadc (corno cerraliienie no interior de todas as outras) 
no relalivri aos çrir~rius de atribuiçiio das noras aos aluiios. Há cursos onde 
esses critirios se colicenirani ninir; n u  zon;i do hcim: 112 outros cursos onde eles 
se refugarn mais nu zona do suficienrc. E m  ternios gerais, verifica-sc qiic a 
notil rntdiii arribuidu nas provas realizadas pelos esrudantes desta Faculdade na 
época normal se ~ituii no  riível do suficiciite clcvado: 12.1)3 1G.1). 

' ?  Ou :~iiida 3 língua ~SIUJOS consuli3doç: na I3we BIDLIO. o pninigu6c. n ti3nci.k s u tnfIEs 
siio as línguas niais reprcsciiindns 79.451. It i . .70r;.  I f ) . h l r i  



Mas podcrcmcis imerropnr-nos também sobre se estaremos diante de ~ 1 1 1 ~  

sitttaç90 conju~lt~ral. rcsll.ita 2 1" epocn de 1996-97 aqui considerada. ou sc sc 

iratiirá de uma situação instalada e com tradições eiiraizadas. Ser11 perder de vista 
que falia a esta anfili~e o impacto dos csanzes de Setembro (notiir. por exemplo. 
cm SOC. uma alta percentagem de <(faltas» a esta época rio 1". 7" c 3" alio - 
Q. 18). qiic rikcia certamente u apro~eiirmentri final nas disciplinas. se bem que, 
em termos pedazógicoç, nnn tenha o rncsmv xigiiil'icado, creici que r i  segunda 
hipbicse 6 a mais verdadeira. Na 17erdads. no afio passado procedi a uma análise 
solire 1995-1996 ahsolu~anientc similar a csia. podendo verificar que. 5 parie 
ligeirissimas discordincias. o panorama era inquestintiaveltr~ente idznrico. 

Miiitai; queslõcs se poderiam convocar para uma reileh5o susci~ada por aná- 
lises desle género. levadas a c;ibo de h r m a  niais cxausiiv:~ e tecnicarnentr mais 
apurada. LTnia deIas consistiria. com certeza. ein avaliar o efeito prçidu7ido 
pelos comporrarnentns cla~~iiict?iivos aqui esbnqados sobre o iempo de conçlu- 
são drz licenciatura por parte dos csr~idanres. Nuin cstudo pcirnrcnorizado feito 
em 1094. a Sf Prof' Doutora Rosa Fcmaiida Moreira da Silva ' . verifkava quc 
HtS c LLM (em especial LLM) eram os curscis onde. ern 1 990- 1991. existiam 
inais alunos ruja  primeira inscriqão nu Faculdade reiiiontava a d h d a  de 1970. 
E anotava tratar-se de <rprolonganiento exagerado dri escolaridade e coitse- 
quente pcrrnanenciri no quadro discente da FtUPn.  Ora estas duas licenciaturas 
posicionarn-se em campos opostcis no que diz respeito hs notas dadas em 1995- 
96 c 1996-97 (1Vpoca). Talvez não seja111 ianio ris médias das classificações a 
detemiriar aloiigamenrcis destc género. quanto outros factní-cx cxiernos relacia- 
nados com siluaqões individuais. como por exeniplo a enrr:idri no r-t~undo do tra- 
Iiallin d u ~ i n t e  R curso c ;is consequ2ncias decnri-cntcs disso. irnpcditivas muitas 
vezer da disponihilidadc para a eatudo. 

Di7etidu dc outro n~odo. nrlo trie parece sesurn iiiribuir ZIS média5 rim sigiij- 
ficado corir.inçcnte sohi-e a dificuldade dos cursos. Do rncsrno modo. ri;io creio 
quc das diferenças entre elas deva deduzir-se lima correlativ:~ diferença de pre- 
para~" cieniífica lina1 dos Iicenci, d d os. 

Onde buscar as respoqtas para isto tudo'? Atrevo-me a apontar para 3 iilier- 
venqso dc alguns Iaciores exrernos. que podcm iictuar sobre os critérios çlassi- 
ticativos dos doccntcs. agirido um pouco i seineIhaiiça do que I-ioje i corrente 
na linguagcrn econóinico-t?iianccirri. deiitro do inecanismo da inflaqão. onde 



interagem làciurer; diversos. uns mais concretizáveis. outros mais do foro da 
psicologia colectiva. 

Se oll-iarmos para o que é a distnbuiçao gerigr5fica dri colricaqáu dos Iicen- 
çiados que enveredam pela profissão docente. e tomaiido ainda por base n tra- 
balho arrás rnencinnado da Prof Doiirora Rosa Fernai~da. vemos que os cursos 
onde sc atribuem ncjtris com iilédias mais  altas correspondern prccis;imeiite 
5queIes cujos licenciados inaiorcs diliculdades tem em encontrar colncagão 
profissional no ensino: HIS e FI L '"I. No casn de LLM e de GEO. com médias 
ou bitolas mais es~reiias. tem-sc verificado um grau de dificuldade menor. S e r i  
que nestes dois cursos (SOC c €EU iicam i margem deste L'actor. porque n5o 
l'omarn professores) ainda não se terão feito sentir de lorma relevante os efei- 
tos dc fnctorcs exóge~iris coma a colocaçiio dos Iicenciados'? Será que um dia 
taiiibém aí  os docentes cnrneçar50 a «dar,> notas genericamenlc mz' 1s - 3 1 tas. se se 
agudizar o problema das vagas para colocação dos licenciados com profissio- 
nalizaq5oL? Pessoalmente espcro quc nso! E permito-me acrescentar que não 
creio que estes comportamentos estejam muito dependeiiies dns rnridclçis çirga- 
nizativoq dos cursos c dos seus curn'cnlos. nem das suas reestniturações. 

Em conclu~ão. julgo ser legítimo sustentar quc as m6dias naais altas ocul- 
iam a influencia de um hciar psicol8gico: as docentes das licenciaturas onde 
elas predominam rradicionalmenre. jrí que a situaçào aqui desenhada não 15 con- 

junturiil. tendem a protegcr os seus alunos. tendo preseiltc que. uma ve7 termi- 
nados os cursos. eles terão dc concorrer num mercado muito mais sahirado do 
que os licenciado? dnc cui-cos onde ac noias sáo mais baixas ". 

I l~ i r l~ i i i .  p. 15. Ilm 1Y8X. 1 Y X 9  e 1990 ri Conselho nireç i iv t i  1i;ivi;i j5 reali7adri inqusritor uibtr 
csti prublcmiiica. 

I '  A ~ r a d e q n  à Dr" Raquel Marinn Magalliiiei a clnhamçio doc Qunrlin< c Gr:ilicu\ drstr Ir;ib;ilhu. 
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Q.1- QUADRO GERAL 

Q.3 - HISTORIA GERAL 

Q.2 - MEDIAS GERAIS 

Media Gemi 
-1 2,93 

Curso 
Média 

, HIS 
13,24 

FIL 
13,09 

LLM 
12,43 

EEU 
12,65 

GEO 
12,84 

SOC 
'í3,34 
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Q.4 - HIST~RIA GERAL (HIS) 

0 .5  - MIS - Arqueologia 
- 

1 io ano 1 2 O  ano 1 3 O  ano 4 4 O  a 4  
h 

(2.6 - HIS - Arte 
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Q.7 - FILOSOFIA 

Q.8 - LLM 
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Q.9 - LLM-EFA Q.10 - LLM-EFI 

Q.t 1 - LLM-EIA 

Ia ano 1 2" ano 3' ano l 4 O  ano d; 1ó5 1 119 ! 107 ! 174 
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Q.f3 - LLM-EPE Q.14 - LLM-EPF 

Q.15 - LLM-EPE Q.16 - LLM-EPF 

la  ano Po ano 3' ano 4 O  ano 



(2.1 7 - GEOGRAFIA 

Q.18 - SOCIOLOGIA 



Q.i9 - ESTUDOS EUROPEUS 

, (( la ano 1 % 1 2 O  ano 3 YO \ 

- 

Q.20 - RAMO EDUCAClONAL - GERAL 
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Q.2QA - RAMO EDUCACIONAL Q.205 - RAMO EDUCACIONAL 
HISTOR~A (Geral) FlLOSOFlb 

Q.2OC - RAMO EDUCACIONAL Q.20D - RAMO EDUCACIONAL 
LbM (Geral) GEOGRAFIA 



Q.20E - QUALIDADE GERAL 
TOTAIS / PERCENTAGENS 

SEM RAMO EDUCACIONAL 

Q.27 - VOLUME DAS TURMAS POR DECIPLINA 

0.22 - VOLUME DAS TURMAS POR SOCENTE 

Q.23 - CARGA HORÁRIA DOS DOCENTES 



I 1  ENCONTRO DE Q ~ L I F S T  ~ ) E S  P E ~ ~ A G ~ C ; I C A S  

Q.24 - -t996-1997 

Q.25 - LEITURA DOM'ICILEARIA 
(Universo de cart6es de leitores: 4836) 

G.l - QUADRO GERAL 
(Percentagens) 

CURSOS 

LPM 58.57 2355 2397 1,Oi 
HIS lfi,28 M6 612 0,44 
* 

f l t  6.8 27D 2-45 I ,I7 
SOC 316 293 0,12 
GEO K,E 3ea 504 : ,26 

Permhgernde Fehturai 
faca ao I@! de 3966 
mWm de alunos 

Reglrlm de lellura A l u n a  Ineuttoa por 

wmo 
RBclo de InsuttBsl 

LeHm 
domlciTIM 
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G.4 - HISTQRIA - TOTAL G.5 - FILOSOFIA - TOTAL 

G.6 - LLM - TOTAL 6.7 - GEOGRAFIA - TOTAL 



l i  ENCONTRO Ilk C ) ~ ' ~ S T ~ ~ E S  PEDAG~GICAS 

G.9 - EEU - TOTAL G.8 - SOCIOLOGIA - TOTAL 
1GO 

G . ~ O  - HISTÓRIA - GERAVANOS G.II - FILOSOFIA - GERAUANOS 
(Percentagens) (Percentagens) 

140 

i7n 

G.12 - LLM - GERAUANOS G.13 - GEOGRAFIA - GERAVANOS 
(Percentagens) (Percentagens) 

,, 

1M XI~' 

20 L -x 

, 1 1  : ' ' 5  " 1, l i  'I , r  ,r 

Norma I l b  I l'l ] 11 1 $ 3  1 14 I 15 11 46 
1 10: 1 1 ~ 1 ~ ~ ~ 1 ~ 3 ~ 1 0 5 ~  C1 



6.14 - LLM - GERAVANOS G.15 - GEOGRAFIA - GERAYANOS 
(Percentagens) (Percentagens) 

G.I 6 - H I S T ~ R F A  - REPROVAÇÓES G.I 7 - FILOSOFIA - REPROVAÇÕES 
(Percentagens) (Percentagens) 

Ao ano 

P 

11 ioan-no I daano I 11 ia ano ] 2" ano I S0 ano I C ano I 
1 ~ ~ ~ . l  1st; 1 1 2 1 6  r , Z R 4  I I 1 ~ e p . 1  1 3 1 5  I 23; I i c i  I a o  I 

G.38 - LLM - REPROVAÇ~ES G.1 S - GEOGRAFIA - REPROVAÇÕES 
(Percentagens) (Percentagens) 

1 l0 ano 1 2" ano ] 3" ano I 4"and I 
r ~ e ~ .  1 31 76 1 10 62 1 1; 5s I I 3 66 



G.20 - SOCIOLOGIA - REPROVAÇQES 43.21 - EEU - REPROVAÇÕES 
(Percentagens) (Percentagens) 

O 

i* ano 7 ano 3' ~ i 1 0  4m ano 

I[ qOano I p a n o  I 3'ano I 4"ano I 11 Tu ano I Zoano 

[Rep.] 20.: I c i c  1 1373 1 7 2 4 1  
I 1813 I :E 8E 



O sucesso escolar no regime de avaliaqão contínua 

Vcrihn hoje lilar ilaquil~i qus L. 6tn.i~) del'cndcr aquilo quc (i huin senso 
dita a todos quantos se preocupam. como nós que nos encontrarnos reunidos 
nesta s31;i. cnrn i1 qualidade do ensino unjversitirio crn Porttigal. c. mais parii- 
culamieiite. na Faculdade de Letras dn Clni\~crsidadc do Pario. Coiilci indica ri 
lilulu dn niinha interveni;ão, proponho-me falar do sucesso escolar izo sisrenia 
de Avaliaçio Cririlíriun. Mas seri que 2 neccssirio Iàlar do quc 2 óbvio? Será 
que é necess5rio dizer que os alunos que assistem a todas as aulas. que exccu- 
tarii itral-iallioi dc pcsqtii~a. que apresenrarn trabalhos orais e escriros. que lêem 
todas os seutoç recomendados pelo docente. que trocarir ri papcl de mcros 
espectadores pelo de intervenientes no processo de quisiqào de noiros conhe- 
cimentos. e que - queiii sabc? - até iicaham plir achar a matéria intcressanie. 
obieriio hrçosainen te inclhoi-es resultados do que aqueIes que sc inscrevem em 
i-egirrii'. de Avaliacão Periádic:~ ou AvaIiaq5o Final? A cluestáo parece-me de tal 
forma evidente. os resultadoc num c noutro sisie~iia (isto i. por u m  lado ci 
reginre de .4\laliaçiio Conlínua e. por outro lado, os regimes de Avaliação 
Periódica e I'irial). são 130 Ila_oran~ementc distintos. q u e  não oucarei maçar 
lodcis quantos tiveram a bondade de ficar para me ouvir. com cnnsiderações 
sobre o assunto. 

Mas por que razão me propus etitão eu falar sobre 0 que 2 ohvio'! Porquc 
não lenho visto serem fcilos. na Faculdade de Letras da Universidade dn Pnrlo. 
grandes esforço? no scniido de se Sazer aquilo qiic o bom senso dita. Paira já. 
creio cu. na mente de todos quantos agora Iiie ouvcm, a uhjecçzo que i nor- 
iilalnientc feita e evocada quando. no iiiicici do ano lectivo. os docentes discu- 
tem cum o.; alunos as modalidades de iivaiiação a adoptrir: o numero excessivo 
de alunos. Na verdade. dita o ~m. 5" das Nornias de Avalic3o da Faculdade dc 



LetrLis da L/niipes~Fdíide do Puitn, que ''"4 ri~~nliação continua apenas pode ser 
irillizadn em turmas cuja frcquCnçia mkdiri não exceda 30 iilunos." Para 3 iiiaior 
pai-tc dos doccnics desta Casa. 3 ques15~ 11101~t' antes niesiiin dc Fer leviinlada. 
pois poucos s5o oi; privilc~iadcis que têm nienoq de 31) alunas por iurma. 

Mas ser5 que nas devemos resignar com rsra situaçção'? Ser2 qiir porque o 
ncín~ero de 31un114 C. c111 priiicípio. excesci\.o. o sistema de Avalis$io Coniínui-i 
dcve ser posto de lado de inicdi:iru? Julpo que 1130. Crcici mesmo que sc o ele- 
vedo iiúrricro dc alunos inscritos nas turrrias das diferentec disciplinas Jss dife- 
rentes variantes dci crirso de Linguas e Literaturas Modei*nns (e perdncrn-iiic os 
alunos e os docentes dos riuii.cis cursos. mas cu falo apetirti; rlri nieii porque é ;r 

realidade que çonlrc$o) impede que as :iulris decorrrini cc_o~indri o regime de 
Avtit iacão Contínua estipulado pelo art. 5" da i  Noi-rt~ris de .4vrilinq5o dc 
Corihecirncntris da Faculdade dc Leiras da LTniuersidade do Porto. entiÍo 1iá que 
contornar 0 qistcnia. FLEXIBILIZAR, parece-iiie ser a pal:i\lra de ordem em 
iodo este processo. FLEXIRT1,IZAR o sisterna de AvaliiiqDo Contíniia e adaptá- 
Ia ao eleva.do riúrnero de aluiros. Delèndn quc entre u regime de Aivnliaqiio 
Continua e oc dc Al,nliaqão Fcriddica e Final de~ve ser criado - e praticado - uni 
regiiiie intermédio. que pinporcinnc aos nlunos a maior liarte das uaritagcnsdo 
siszeiiin de ,4\131 i3ç50 Ç o ~ I ~ I I L ~ : ~ .  

Note-se que n5o estou n dekrides ilma tilteraqão de t'urido das Nomias de 
Avlili;ic;io da Facii1d:ide de Leiias da Unii.crsidade do Porlo j i  que. na verdade. 
a possibilidade dc se seguir csse regime inteniiédio csli j:d contemplada no 
texto dessas mesmas Nor-inas. Reineto para ci art. 18". relativo i ~ornhinaç~io de  
iiindalid:ide~ de avaliaqUo: "Uma rnesma disciplina porlc i'itnçionar simultanea- 
mente carn dois tipos de avaliaqao: avaliaclio periodici ciu iiiial rclati vrimente 
aos conteúdos teóricos: avaiiaç3ri continua relativamente aos conteúdos práii- 
cos". E t;~iiihéiii ci uri. 19". que i-egulanienta o.; tipos dc provas do regime de 
Aviiliaqso Periiidica estipula cliic "O numero mínimo de provas zi rc:ili~as é de 
duas, scndo uma, nhri,oaiori:inientc. um testc cscriro clkcruaclo na presença do 

docente c podendo n ottrra sci- urri trribalho elaborado liii-a da aula. d e d e  que 
prcviainen~e acordado entre docenie e alunu. nus termos do ano 2" (ci art. 7" 
regularnenra. pni' sua vez. ;i clefinição inicial da avaliat;ãn c sua apreqenraq5o). 
f nestes dois artisos ( 1 o" e 1 8") q~ic.  a meu ver. se poderão apoiar todcis quan- 
tos, coitio eu. acreditam que ri avaliriqiio continua dos alunos 6 não 5á o sisienia 
de avaliaçiio inrii.; j u s ~ i ~ .  cciiiio trimb&m aquelc que ~ii;iis iiiccniiva cis discenres 
3 ltabalhru. Atenteilios. pois. ricqsc\ dois anigos. 

Prcvc cnrrici o art. 18" qiie se rnisturerii dois tipcis dc avaliaqiio. avaliaç50 
contínua prtra os conteúdos prritiços c avaliação periódiai ou final par;l ri< can- 



leúdos rcó~cos .  Nas disciplinas de cursos coino o de Geogriiiri e dc Sociologia, 
onde a distinqão eiitre o conteúdo teórico e o coiileúdo prritico de uma mesma 
disciplina é flagrante, j5 que. em grande pme das disciplinas dcsscs curso$. é 
necessário proceder-se a traball-ios de campo. rt iliistura desses dois tipos de 
uvali:içZo poder2 f~i~icionar sem problemas. Creio mesmo que fui lendo em 
conta a realidade desses cursos que o art. 18" Soi criado. Contudo. ri rcalidadc 
da maios pane das disciplinas do Curse de Líiignas e Literaturas Modernas 6 
bem outra. De fucto, as ii~ifus dessas disciplinas. como os duccnteç tem o cui- 
dado dc espl icitar no rcspcctivo l,ii.iri rle Suiliúi-io.t. são, geralmente teórico- 
práticas. sendo difícil de destrinqar. a nível da avaiiaqb de conliecinienios. us 
contelndris teljricos dos conleudos práticos. Nan rne reliro. naturalriieiile. a dis- 

ciplinas do curso de Línguas e Literaturas Modernas como Introdução aos 
Estudos Lircrários ou Introdução aos Estudos Lin~uisticos. cujo? conteúdos 
teóricos e prjticos se encoiitrum. lo_ori 2 partida, separados. na fornia como ris 

turmas dessas disciplii~as se distribuem por aulas leóricas e aulas práticas. 
qcndo leccionadas niesrnti por diferentes docenies desta Casa. mas 2s 
Literaturas e is Ful~uriis das diferentes vai-iarites do curso de Língua$ e 
Literaturas Modernas. ondc a dikrenca entre esses conleúdcis nZo é nutlísia. 
Para essas diqciplinas, o art. 18" parece nao vir então trai-er nada de nnvo. A 
verdade. contudo. é que traz realmente a130 a apraveitrir para queni estiver 
empenhado eni FLEXlRILTZAR o ristcrna dc ava1iat;ão contínua: é que o ari. 
18". ao prever 3 coirabinação de diferentes modalidades de 3vaIiaçiío. prevê 
tarri b6m. irnpIici tamenie. a F L E ~ K I Z A Ç Ã O  do sistema. 

Mas devemos alentar tarnl-ikm na redacqáo c10 ari. I O". Recordemos o iexlo 
deste artigo: "O mínimo de provas a realizar 6 de duas. sendo unia obrigatoria- 
mente um teqte cscrilo eiècluado na presença do doccnie e podendo a outra ser 
um trabalho elaborado fora da aula. desde que previaniente acordado entre 
docente e tiluno (...)"'. Mais umti vez 2 a necessidade de FLEXLBILIZACÃO do 
sistema que é contemplada pelo lezislador das Nornias dc .4valiai;5o da 
Faciul~adc dc Lemas da Universidade do Parto. Ao estipuIar que "o i111nimo de 
provas a realizas é de duas'', o Icfisladrir deixa irnplícita a possibilidade de 
serem realizadas mais do que duas provas. E ao acresccrirar que a ouira prova. 
para al6rri do m i e  escrito efectuado na presenqa do docente. pode ser uin tra- 
balho elaborado fora da aula, o legislador esi;í a abrir as portas ri lima infinidade 
dc combinações possíveis. ou. se quisermos, inais da que desejada 
FLEXJBILIZACÃO do sistema. 

Dcixei~ios o plano das reflexões te6ricas e passemos 5 pratica. procuriindo 
conipreender c01110 e que csta F L E X ~ ~ I Z A Ç Ã O  do sistema poderá ser pos- 



sivel. Iniagiiiernris unia disciplili;i dc Liierarura ou dc CuEturri do Cursa de 
Língua?; e Lit~'riitut.;+s Modernas. cnin cerca de 50 alunos. A partida. ser2 
inipens5viil aplicar-se a tal 1111-iiia o regime dc. A~:iliaç5ri Continua. Mas iiiiaei- 
iieiiios coIno poder5 Sunçioii:is o sistema dc Avi11í:iqio Coiitínuii FLEXIBTLI- 
ZAUO. nos tcrniol; çltis art. I(]" e lSb. Para garantir a completa legalidade do 
plano de avaliaç5o de coiilieciiiicriros para cssn discipliria. o docente deveri 
insisiir que iridos oc, aIui-ios se aprcsentcm Primeira Prova dc A\.aIiac;ãri 
Peri6dics. Ser5 esse pois o kcste escrita ohrigatcirio. cfcc~iiado na presenqa do 
doçcnie. a que se refere o ai-tigri 10". Qiriinto i segunda Pmva dc Pivaliaqiia 
Periddica. ela podiiri ser sub~~ituida. como prcve o texto clo rneçilio artiso. por 
ttmci o u  nrais pi.ovas. ti30 rcrido elas dc ser elaborridiis na iiula. E aqui. eririaiiios. 

crcio cu, no povo iilf'inito d3s c ~ ~ i h i n a ~ õ c s  pousiveis. n:i flexil-iiliza$5li [rital do 
sistei~ia. ou Iior oiitras p:iltitfriis. nri apro?tirriaçi?a do sistema de AI-nlinçáo 
Crintiniia FLEXIBILlZADO (nos tcrnios dos art. 10" e 18") do cisieriiii nonnal 
de A\-aliri)lio Crintinii;~. A partir daqui. o docente poclcrií conibinar com o< alu- 
nos um plano de a~aliaçrlci ~ f c  cçiiiliccimenios mais allci~nie c iiici~it.ador. prc- 
mialido 3% intcnençcics orais dos alunos ao Ferigci do une lectivo. a aprcseritri- 
çãri de relatórios de Içirirra. I-iern cumo de pequenos trahalficis escritos. qiier sob 
;i Ccirrnri cle u m  pequeno tcstc esci.iin. do ~Cnet-o daquele qtic o doccnic normal- 
inente suhri~ctii a apreci;i$30 por aIturris do sc=undii Tcste de .;\vnlia$ão 
Periddica. mas ahsririgendo riicntis niaiiriu. quer sob a h r ~ n a  dc urri pcqiicno 
ircrh;illin de int.estig;iç:io. E aqui. sublinlrri a palavci PEQUEYO. E sulilinho 
pequeiio poi.que considero iiiiprissivsl que um docenre çciii.;igli Icr t. çorri_oir 50 
trrilsaf hos escritos. coni as di mensccs que ~icimialmente assumem os tr3h311104 
apresentados pclcis alunos que pretciideiii dispensa do 7" Teste dc A~~riliaçào 
Periodica. Teri pois. de scr. um iriihalho pequeno. 1' o que cnicndo poi- 
pcqiicnrr? Ccrça dc 5 pu~inas. daciilografad;is n dois espliços. isto é. o cquiua- 
lei~ie a urna curta ccirnuniçaçr5ci (cerca de 1 0  minutos). E s e r i  q~ic  cliega? 
Clicgii. com roda a ccrleza. para uv;ilitir o potenci;il do uluno, no plíiiio da invcs- 
tigaçnci c da rcllesc?~ sobre ris tenias proposros. Clicga IntnliCrn. com roda ri cer- 
teza. p;ir;i que n aluno ionic consciCncia das caractcnsiicrts que clcvcrn tcr os 
traballios de investigação. da foriiifi conrci a pcsc1uis:i hib!io_orAfica deve ser 
feita. da estrutura de iim irabilho escrito (com urna Iiitroduq5o. iirn desenvolvi- 
rnenio e umri Conclusiio). das nrirnias dc çjtacão bibliogrificri. 1; ITequentc 

DO cnrnen- nuvir-sc dizcr ( e  nuu foi ilpeiius um. mas riluito os colcgas cliie comi, 
tiram essa questiiol quc ns alunos desta Casa chegam frequeniementc aos cur- 
sos dc Mesirado sem nunca zerern aprendido ;u ntirnias dc citaqrici bibliogrcifica. 
?;em iiunc;i [crcirl apresentrido. nos respecti~~os cursos de 1,icenciatura. um tra- 



balho escrito. Mas conio pcidcririm csses alunos icr apurado ã qurt apeféncia 
para a ii~vestigaçiio. dado largas b sua capacidade de retlexâo. iiiostriido a sua 
capacidade de redigir um trabalho se. durante os respectivos cursos de 
Liccnçiatura nririca - ou apenas muitri rai'ameiite - tiverani a oportunidade de se 
inscreverem nas disciplinas de que realmente gostavam. 110 regime de  
Avaliaç5o Contínua? 

Cabe-nos agora a nos. docerires desta Casa. nferecer essa possibilidade 
5queleç rilunris que realinente se iiiscre~eram iio seu curso por gmtn e quc prc- 
tendem ser 1i1ai5 do qiic nieros especladcisc~. Creio que crirn um sisieiiia dc 
Avaliação Continua FLEXiBLIZAüO. que apresenta muitas das vantagens do 
hi stçnla dc Avaliação Cnniínua corrcritc. podcrctriri~ ajudar r i ?  alunos a aprcndcr 

mais e melhor e poderemos. atravk do dialogo - c quantas ~ e z s s  iscn n5o acon- 
Lece! - upreiider ~atrihérn ncís corn eles. Este parece-me ser o primeiro passo 
para que ri sucesso escolar na Faculdade dc Lcisas da Universidade do Porio se 
tornc uma realidade. E se é verdade que este sistema d i  niais trabalho ao pro- 
fcssor. sobrilrud(i no clrie rcspeiia à ur_cariizat;ão das suas aula5 e 3 orqueslraqão 
dos trabalhos dos seus alunris. tainhérii riao é fileno7 verdade que n sentiiiiento 
que o invadirS. no final dc cada ano leirivo. ser;i o de que. face 3 niaior moti- 
vação e 305 hons resultados dos disccri~es. ter5 valido a peria. 





Os traballios práticos em Geografia Humana 
em turmas grandes 

O aumento 113s rutios est~~dr~nte?ildoccntes c liri  iiúnieia total de estudantes 
nas Uni\,ersidades veio relOr~ar alsuns clichés sobre o fraco uu ]nau desempe- 
nho escolar e tomar-se. coni este. num renia recorrente niis Ji~cussões univeisi- 
tarias. nos últirntis aticis. Como noutros cursos e iioutras Uni\persidi~dcs. o 
aumento do número de alunos do Curso de Geograiya. scrn o proporcional 
aumento de recursus. lem vindo a obrigar a grandes csforçoç de adaptaçiio e 
inovacão no sentido dc ctinscpuir unr ensino mais el'içicnte. Com eíeilo. não C 
possível manter 3s progs:irniiçõeij e os mérodns anicririres. perante condições 
radicalmeirte dii'ei-clitcs. 

Aii saidw de caiiipo c ns aulas praticas eriiiii iradiciuntilniente tempus lect i- 
vos hndrimenrais par;$ intislrar 30s estudantes a iinpori5iicia e as patencialida- 
des da disciplina da Geografia. Unias e oulras í'oi.aii~ as inais penalizadas com 
o aumento do núrnero de altinoç. 

Esia coniunica.t;ãii consiste nri apresenrac50 das experiCiicias desen~.c)!vidas. 
110s últimos ano?;. no sentido de preservar os trabulhcis prríticos em Gcopafia 
Humana e eni particular JCF rndtodo ensaiado no UZtitrio ano lectivo - 1997198 - 
assente liasicninentç numa Illoi;otia de flexibilidade e :iutononiia. com vista ao 
reforço da envolvimcnto e pnrticipaqáo das cstuclanscs nni; nulas práticas. n u i n  
r e ~ i m e  livre de li-cqucnci;i das mesniaç. Não podciido manter a estrutura pro- 
gramdtica de h i  10 anos. alguns domítiios teriam de ser prejudicados em benc- 
ricio da rtiariiircnqão de ouiros. Ora pareceu-ine que o.; trabalhos prritices nunca 
poderiani ser sacrificados. uma vez que as expectativas do mercado de trabalho 
face aos geiipfos incluem n sahzr conduzir uina investigacrio empírici~ bisica 



cin Gccizrafi:i Hunima c saber redigir u i i i  rclatdrio. Por isso ciptei pcln aban- 
dono de  trat~iilhu de campo tiadiciorinl. passi\'el de ser dcsei~~~olvidn nos Anos 
postcriortis em cadeiras dc 0pq30. C O ~ I  gtllp(1s mais pequerins. concent~.rindri-nic 
113s aulas pr;iticm. 

O que passo a cxpor simeiicamenzc 4 a Iilosotia de hrisc que esteve nn ciri- 
gem da definição do pi-ogramri das ;lulas pritica.; de Geograliri Hunirina 11. o 
seu dcscnvolvinierito e uma iivnliaqr'rci global dc resuliados. Nk sc Irata dc umri. 
receita para o Exitii. :lilld;~ que alguns rilsuliridoç renlrani sido positil.os. nerii da 
aprescnia~ao de inovagfics cxrracirdinitias. 1; sci'brciiiclo uil i  depoi rricritci pessoal 
c ui-i-i apePci a críticas c Uudas nc3 seriiidn de conseguir o tal ensino mais iriicli- 
gcnic c cficicntc quc 11s nriviis condiçric~ t ir i5 exigciii. 

I. Antecedentes: o aumento do número dc alunos e das ratios 
aIunoddoccntes 

O aunicriio nos r;itios cs~udnnlcskdocentes e no númcro totril de esrudantcs 
rias Uniuersid:ide5 veio reforçar alauns çlichE.; sobre o fraco nu riiau desenipeillto 
escolar e tomar-se. com estc. num teniri recorrcnlc niis discussões urii\~ersiiirias. 
nos Último5 anoi;. Como noutros ctrrsris e noutras Universidades. o aumento díi 
ndrncra de alunos do Cursii cle Geogi-alia. scrri o prciporcioniil aunienio clc. recur- 
sos. ícni viildo a obrigar a ginndex esícirços de adaptação c inovaç50 no seniidci 
de conseguir um ensino mais eficientc. Coni efeilo. n5o é possível manicr as pso- 
graniayões r: OS mkadcis ;iritcririres. perante crindiqõcs r;~dicalniei~ze dil'crcntes. 

Ena Porl iisril. como noutros l-iaísea. as ulreraqGes fuiidrirncnrais decorrcrnrri 
de dois factoirs. Por tini lado. a dernocratizaq:iíi do ensino superior vciri aumen- 
tar o niiinerci de estudantes c por ouiro lado. O reibrçn do pcso relativo do firian- 
ciamen to d3 inve.;ti~açbo cicnt íi'ica nas Universidades, eril rel;iq5ri is  tictivida- 
des lig;idas ao cri si ~ i c i  prr~priamente d i [o. veio degradar a relaçfici 
alunoslrccu~ci.; piirii alem da provocada pelo aumento dos icitios. O processo de 
alargarilento da populaq50 esiudantil que se \lerificou rios finais dos anos 
setenla e acelerou durantc t i s  anos oitenta. sofreu ncis anos oitenrrt o seu maior 
iiumentri. aringiiidu ac~uulrnente níveis nunca :interiormeiitc conliccido~. 

N3 cadeira de Geogi-aria 1-Iiimana 11. da 7" ano da Eicenciiiiura cm 
Geograiia. o número de 3Iuiins 110 ano l cç~ ivo  pasçadn. 1997J98. foi de 147. 
cerca dc rr6ç vczcs quperior no do anci de 1990191. que Foi de 54 . 

O numero de alurios ti+iplicou em sete anos e a sua ccimposiç5e alterou-se 
profu~idamcntc. O universo dos nowos aIunus é hu-je cin dia n~iiitci mais diversi- 



ficado. a nível ~ocial e de i'ormaiç;~ iooulc de nioiivsçáci do que no? anos oitenta. 
Um do5 facto$ mais evidentes 6 o aumento substancial de alunos i~~luiltiiios, 
tr3balliadore5 ou não, coni idades mais iivsinç:zdas. miiitis vezes corri çiiiira ror- 
rn:iç,io média ou supcrior anierior. Estc facto é inipoi-mte pois cria uma grande 
heterozeneidade i paizida, impossi\.el de confi.ontar com mitodos de ensino tra 

dicionais. :issentzs em crit6rios de uniformizaqáci. Os coiiliccirnçntns dos alunos. 
1ierd:idoh das suas vidriç rinicrioreq. Gio inuitri diversificados e difíceis de identi- 
ficar e sistematizar rapidamei~te pelos profescores. Estes. nus. confrcinrados com 
a prcqsáo dc trm núirierri intrativel de alui-ros. venio-110s niriis pressionados ainda 
pelo desco~~lieci ineiito das çariteríiticas in~eixas desses _mpos e é nurn cliina 
de ~znsiedade e ~ r u n d e  pressão. da m b a s  as parlcs - profcsscircç e aluiloc - que 
prriciirririios a incivaç5o e eliciênciii que se espera do sistema de smino. 

Tradicionalmen~e. as aulas priticas e t is  saídas d e  campo do Curso dc 
Gcogralia. constitiiíarii os icrnpoc lçctivns por cxçelEncia. para oq e~tudarites 
conhecerem a impoi-t,1ncia C a pratica da disciplina. Das saidas de cumpri. os 
estudsntes levavairi as melhores recordações dn curso e d:is aulas prálicas. os 

iiiadelrrs ou exemploç a qne se encostar. para eiifi-entala o'; primeiros t ~ * a b a l I ~ ~ s  
na profiss3o. O conjunto das cadeiras de Geografia Humana T e 11. respeciiva- 
menre do I "  e 7" atiw da Licenciatura. iorniavam. ticsie coritexto. um bloco rle 
refer5ncia. Ali se adquiriam os instrurnen~as e a pi.ep:iraç30 bfisica para as 
cadeiras do\ ano< posrcriorcs. 

Nos prirnciros tciiipos do aumento do núniero de alunos. 10rai11-~e lizcndo 
adapiqões e reforqando o atendimenro fora das aulrts. Piirii manter as cstiluras 
prngran~hicas erri vigor. i-cgistou-sc um csfoi-ço suplcnicninr dch doçcn~cs. nem 
sempre correspondido com níveis de eficiência desejáveis. Reforçou-se. por 
exemplo. o irabrilho de grupo. nas aulas priricas, jií com tKldic2o desde niios 
anteriores. 33ora C ~ I I I  rilarsamento do [amanho dos gnipos de trahalhri. Aiiida 
que a trabalho Jc grupo icilhu aenipre revelado grandes virtualidades. a verdade 
é que o alargamenlo do tamanho dos grupos veio trazcr alguriia inopcrancia c 
sobretudo. basranre insaiisfa'açáo por parte dos estudantec. muitas vezcc com 
sentimento5 dc algurila ii!j~ibliça ao nível da avaliação e dii pastilha dc notas 
comuns. Mesmo que se tenham tentada atenuar- esses prçihlerr-ias. todas as solu- 
$Oes encontradas passaram pela pressáo sobre os Iioi-h05 dos docentcs (por seu 
turno pressforiado.; pelos trabalhos dc invcsiigayão). sem resultado.; proporcio- 
nais. Com efeito. a realidade veio provando que não hiastava auinciitar as horas 
de tsahalho fUra das salas de 3 ~ 1 3  por p:irIe ~ U S  docentes. para 4e assegurar a 
manutenção dos prograinris. Definirir-anici~ie lòi-se tcirniindo claro que. ei-a prc- 
ciso encoiitrar formas difcscriies de ensiniir kwpos de iilunos diferentes. 



Nàri podendo continuar a aplicar as programaçcies dc aníis anteriores. a 
questio, ou iiielhor- o dilema com que os proi'essnrcç Jòrarn confrçliitados foi o 
de que alguma coisa teria dc ser abandonada p m  que uutras coisas pudessem 
ser consctvadas. No caso específico da G e o p i i a  I-Iuil-iana 11. desde o inicio 
que se me tornou clain quc itiinca poderia abandonar a i-ealizaqão de trabalhos 
nas aulas pssticas. substituiildo-rrs por sessões tecirico-pi-e~icas com apresenta- 
ç5o de casos de cstudo realizados por outro< oil leituras críticas de outro tipo. 
De facto. existe nac docetitcs das cadeiras dos anos posteriores uma expectaiiva 
solirc as competências dos alunos qtre cornpIe~am o 2" ano qiie incluem o 
desenvolvimenio de uma  investigaçáo empiriça tlernentar e ii execuçao do rela- 
ctirio respectivo. que nari si: a l~eruu  com o au~nenro do nunierti de alunos. Como 
se trai;i de cacleirss com uina iricidcncia tetn5tica ou temitclrial mais reqtnta. 
cadeiras de opç5ri muitas delas. são necessários conhecimcnios de base supoh- 
tarnenie adquiridos TIOS 1 " e 2" anos. Tambem o mercado dc itiibalho cspera que 
um Licenciado em Geografia saiba dcr;en\~nl-\-er uma investigaç5o empíriça a 
partir do problema ~niii?; elerncnfar até áreas específicas rriais curnplexas. M a i ~ .  
a rnercad~i de tratidho - instituições públicas ou empresas privadas - esperam 
que um Geilzi-afo saiba escrever rim relatório. um trahalho em suma e. eveniu- 
2tFrnente comunicar a outros os scus resultadus. NaIgum lugar clc tem de ter 
aprendido a FAZ;-10. 

As respostas que encoriirei para o dilema do que al-iandonrm e (J que manter 
ibram 1UndarnentaImente duas: N ~1113 pri nieira l'iise, mantive o prozrnniii ao 
nível das materias e abandonei determinadas práticas pcdagbgicãs na elahara- 
ç" dos trabalhos. Forarn os tetnpos do meu "despotismo esclarecido". como os 
próprio5 aIunos o designaram. Mantive as aulas priliças com controle de pre- 
senças. trabalho? de ~rupci e apresentações orais por grupos. Estabeleci uma 
ilietodolo$a comum e u111 plano de 1raba1ho pré-definido. variando apenas a 
Ares remiiorial elou ri sector económico por gnipos de trabalho. 

Ainda que os resuItados náci tenham sido negarivos e tenha liavido uma 
clara vantagem em relagão aos aiia? imediatamente anteriores, 1-150 srie parecia 
er;tar aí a solugiío para os problemas dos _or-upos grandes. O desempenho dos 
alunas roi satisfatório e praticamente todos cuinpriam as iiirefas pedidas. h'5o 
tliivia porem um clima de participaqão e interesse generalizado. nem uma dis- 
cussão com enturiasnio. A mciiivação dos alunos para urna irivestigaçáo pessoal 
era quase nula. liiiiitando-se a respeitar o plano pri-definido. sem prtipnsias 
iillernativas. 

Tentado melhorar o prngriiniii, criei no ano de 1996197. u m  ci~tcnrri de cnm- 
plemeniardades de áreas terriloi.iais entre os turnos das aulas pri~icas. desenca- 



deando alguma competitividade crirre esses ini-nos. ainda que maniendo iiin 

plano de irahalho c lima nietodologia comum. Cada turno dcsen~lolveu a seu 
trabalho. no 5mbito de uma das cinco Rcgiocs de Planeamento - Norte. Centro, 
Lisboa e Vale do Tcjo. AIentejo e Alganle - cabendo a cada grupo dç alunos uni 
agrupnrncrito dc concellios ou a ire3 correspondente a um Plano Operaciona1 
Regional. no Hmbito do Eixo 6 do I Quadro Comunitirio de Apuio pura 
Portugal. Ainda que o nível de participaç50 e discussãn tenha subido muito. não 
me pareceu suticicntc. 0 s  grinlios foram mais a nível de conteúdo dos tral-iallioc 
do que propriamente pedagógicos. 

Depois de urna avaliar;So dos resuTtados. decidi iiitmduzir rio ano lectivn de 
1997198. uma estrutura completamente difereiitc. Uri-iu das determinantes para a 
modificação do programa foi também o aumento do tiiiiiarilio das tumas práti- 
cas (mais um). provocado pela rcdtf$ao dos tempos lectivos da cadeira. 
Potcncirilii-iente eu poderia vir a ter 50 alunas numa aula prática! 0 acompa- 
nhaniento do5 gmpoc dc iraba1110 pelo sistema tradicional erri. definitivamente 
inviável. 

O Plano que iracci e que vou descrever nesta comunicacão con!inl~a. desde 
o iriício. um grau de risco inc;ilcul9vcS n5o sii por nunca o ter espclinieii~cido 
conio. e sobretudo. porque fazia recair %obre os próprios alunos uma graiide 
parte do que em suposto SCT O nlcu trabalho, eu seja. ensinar e avaliar. Procurei 
bibliogsalia sobre o assunto e deccric;ões de experiências noutras 
Univwsidades. Fala-sc e escreve-se há muito. do ensirin pariicipado e interac- 
rivu. da Ic~ln-liirt,q sclroril íescnla aprendente'?). mas sabemos muito pciucn dri 
real signilicado desses iieoIo_oismos. Conhecemos e tememos sim silêncios pm- 
longado? a persuncax de upinióes críticas e salas de aulas vazias. na piirneira 
aponunidadc! 

Basicamenie estahcleci em regime livre de grande autonomia individual etn 
que o crida aluno era dada a oporturiidado para deselivolver um irabalho pritico 
ao longo do ano. passível de ser submetido i avallaç5u. em substituição do teste 
prilico. desde que a sua execuq3o sespeirasse determinadas condições e i-egras 
psé-definidas. Todos es alunos poderiam liequenlu as aulas e participar eni 
Eudas a? etapas do programa. independenteri~entc da decisão. no tina! de cada 
semestre. de submeter um relatório i avaliaçio. ou não. rcalizundo um teste 
prátjco neste caso. juntamente com os alunos vo1unl;ínos. 

Como balanço global das auliis práticas de 1997198. posso afirmas que os 
resultados foram muito positivos. A assiduidade e particIp3ç5~7 dos alunos foi 
superior à dos anos anlenores. A diversidade de çornpornamenros e desempenho 
foi srandc. retratando provavelnientc mcllior o perfil de grupo de íiIunos do que 



o registado em anos anteriores. Uin grupo alargado de alunos atingiu um 
dcscmpcnho elcvadn. ttiuiio acima da média. ao contrsrio dos anos anterinres 
onde as diferenças se manifestavam apcnas ao nlvel da qualicladc dos trabalhos. 
dentro de um plidrào muito normalizador. Nessa altura. Iiavin ~rribuihos melhor 
execuiaclos do q u e  ouiscis rnas. c i ~  trabahos erlini todos estruiuraIinente iguais. 
Sem prejudicar ir aquisição de unia lòmaç5o de hase no clcscnvcilvimentri de 
lima intes~igaçio empiricu em Geoyrafia Hurnana. de acordo coni os padrõeq 
esiabelecidns na artiçulaqão da Licenciatura. 0 Progrxna aplicado o ;mo pas- 
sado permitiu aringir outros objectivos pedqógicos iiiais aniploq. Um inaior 
niirnero de ali~rros atirigiu um grau de independência. autonorz~ia e liuroconfi- 
aiiça. Um iiiaiar iiúiilcin dc a l u r ~ o ~  c coiri riiíiiur assiduidade rreqiirniou a 
Bibliriieca e a Mapoteca por iniciativa própria. Resisiou-se porém. uma pcnnli- 
zaçãu curnprir;itivamenie maicir do que nos anos anicriores. dos alunr~s volunti- 
rios que n5o frequenlasarn de todo al; aulas práticas. Aiiicla que este terilia sicio 
o rcsuliiido negativo mais preocupante. não me pareceu ser suticie~itz para áiivi- 
abilizar a repeliçSo da expcriêiicin. urna vez que decurrcu dc yrrihlcmas cxteri- 
ores a cadeira de G e o p f i a  Humana II e prende-se corri o facto da compriiieriie 
pratica tcr urn peso dccisivci na 1'oma)5u dos ge6gi.aíos. ProvaveIrnenre iam- 
bem um aiuno dc Mcdicina nc50 poder5 ser médico, serii nuricn ier enirido no 
Teatro Anatdrnico nem tim de Arquirccrura ser ;irquiiecio. sem riunca ter fre- 
quentado a? aulas de Pi-njecto. 

2. Filosofia de base da reestruturaqão do programa das aulas 
prfiticas de Geografia Humana TI para o ano de 1997195 

No i i ~ ~ b i t o  da AvnIiaqão as Universidades. psoccdeu-se 5. avaliasão iniemii 
do Cr~rso de Geografia. no ano lectivo de 1995196. Enlrc otiiros trabalhos. f 0 i  
lariçado uni inqukritn aos alu~ios. Na cadeira de Geografia Humana IT. lancei 
urna primeira versa0 experiinenlal do Tnquéri to. em Janeiro. antes do primeiro 
penodo de teqtes de svaliaqão. n5o só para prider coni'rontar os resultados do 
Inquirito do tim do alio com um cenário inicial. mas, sol-iretudo. para podei- 
coiilieccr algumas das opinjões e preocupações dos alunos. sem as distorçocs 
provocadac pelac notas. Uma das perguntas. cujas respostas niaiq nie fizerain 
retlectir sobre a eficiência do programa. referia-?e às razões que levavaln os 
estudantes a ir às :iulas. Havia uni  leque de resposias píissíveis mas. regisiou-se 
uma grande incidêricia em ripenas três delas. Os alurios vem aulas por rotina 
( 'Toque vem sempre às iiulai todas" 57 respostas. em 94) elou porque nIo 



conseguem ler os tcxlos de apoio ( I 7  respostas). Su  um nijmcro reduzido de 
alunos disseram v i r  às aulas p:m aprender matérias novas que Ilies iiiiei-cssxm 
127 respostas). Confirmava-se assim que os csrudantes nZn estavam particular- 
mente motivados pclri conteirde progsamático, não l iani l ing~ias estrangeiras 
(nem inrlel;! }. nem tinliaiii capacidade de organizaçao do <eu trahalho dc 10rmi-i 
i ndepcndcnte e auiói~oma. 

Muitas vezes tenho rcilectido sobre ;t.j razões para essa l'riha de a~i!onomia 
e itidependSncia dos estudantes. Chezados a uma Universidade. pi-nvavclmcnie 
o ambiente mais livre quc alguma vez poderão cxpei+iinentar nas suas vidas. náo 
s8  náo se adaptam facilmenle. corno nem sequer desl'rutarn dos privilkgicis que 
ele Ihcs podt: proporcionar. Este facto prende-se scgurai~~ente com unla grande 
falta de segurança e confionqa resultante de Lrm regime demasiado repressivo 
nri ensino secundirio. Sein querer discutir essa probIen15tica que neni sequer 
conheçn em prrifundidade, a verdade é que penso que i. urgente resolver o pro- 
hlcrna o mais rripidanie~iie possível. quando o aluno entra na Universidade. 6 
preciso que rapidanicnie ele .;e aperceba que passa a. ser responsável por clc 
próprio e que ninguém o policia ou o controla. O niedo e a ideia (aliris com fuil- 
daniento) de urna grande falta de preparacão c ignorincin. acerca de matérias 
bAsicas. toll-iem-lhe o.; movimentos. levando-o a refu'ugiar-se em ariiudes por 
vezes infantis. Os iilulios não querem ver-se humilhados na sua ignorãncia e 
assim nào I'alarii. nGo se atrevem a dizer que 11Sci perceberam. nso apontam um 
erro. numa conta no quadro ou uma gralha. nurn textci. 

Nati sendo possível restituir-llier; ris perdas dos conliecimenr»s que náo 
adquiriram. qualquer. qvc tenha sido a raz5o. 6 prissivcl c neccssríria pclo 
riienn.;. resiiluir-lhes a auto-eçtim;i e a vontade dc aprendcrern para a [rente. 6 
preciso crsnvcncc-?ris dc que siio capazes. rêrri na Universidade a oporlunidade 
e os rncios para o fuei-cni frias, ~ ? r n  de a i'azer por si prriprios. Ningu6ni os vai 
controlar. nern amparar. coino prox avelmenie Ihes era feito mies Jc eniriirern 
!-ia Universidade. rerão de criar 2.i sua própria orgaiiizaqfio. poder50 detinir ci ?eu 
ritrno, prrivtlcgiar as suas prefercncias. orientar a sua invcctigação p m  Areas 
cspecíficiis. ainda que conscienzes de que. no iinal. serão sempre cliamadus a 
prestar contas. 

Nesta lirilia de pensamento defini. dois poiitos forte5 quc çonstiruírarn a 
Iilosofia de  fundo, das aulas priticas de Gccigrafia Huniana 11. Primeiro, a 
importâricia de aprender 3. aprender. rncsnio que ia1 se traduza num maior çon- 

siimo de wmpo lectivo para tal aprendizarem 110 que para a aquisiqlo de conhe- 
cimenio4 propriamente diiíis. Assim se reforçar5 o seli nfvel de coriheciinenio 
kícito. porenciandn a siin capacidade futura de aqui.;içrlo de ~rinliecimentos 



explícitos Iestudo). Quanto mcllior souberem aprender. mais aprenderão 
Iniclhor sabcrâo estudar). Scgundo, a iniponincia c iiccessidadc imperiosa de 
envolver os aiunos no processo de aprendizagem. o que se consegue se soube- 
rem claramente desde o início. o que se espere. deles e se participxern no sis- 
tema dc moni torizaç5o dos ti-aba1 hos. através da defjilição de critérios de avali- 
ação e níveis niininios para esses critérios. abandonando u sistema tradicional 
de aviiliação cni Ilinçáo de unia narnia pessoal do professor. 

N5o podendo aplicar métodos tradicionais de acompanhamento dos traba- 
1110s. do hipo dos praticados anleriorniente num regime de avaliaçao contínw a. 
devido ao iamanho dos grupos. eu sahin. no início do ano, que teria de atingir 
os meus objcctir.os de potenciar a participação dos alunos. num ambiente de 

grande liherdade e ff exi bilidade. Ai residiam as minhas maiores diiiculdades na 
definição dc uriia estrutura pi-ograiii;itica nova. Eu sabia de tintem3e que niio 
podia recorrer a nenhum jnstnimenio de controle Iradicional. A iécnica do chi- 
coic teria de scr abandonada eni favor da cenoura. iiias iiiio iiiilia grande cxpe- 
t-iCncia nem conseguia avaliar o grau de risco. 

De qualquer f u m a  avancei com a proposta quc adiante irei descrever sen- 
tindo, dcqde início urna clara vontade de çolahoraç50 por pai-te dos alunos. eles 
próprios consciencializados de que se tratava de urna experiência. 

2.1. O que abandonar e o que presesvarlconserwar 

O primeiro pressuposto de que parti pura as aulas priticas de 1997198 foi o 
de que algo tinha sido deixado para ir;is. para que oiiira cciis;~ puclessc sohrevi- 
ver - o desen\+çilvirnento dc unia investizaç50 empirica elementar. 

2.1.1. Os trabalhos prlticos versrrs saidas de carnpn 

A razâo pela qual oplei por abaridonar as saídas de campo prendem-ce, 
desde Iogo. com a itamantio dos grupos. No segundo ano da Licenciamra as saí- 
das de campo têni de qer ohrigutórias e abranger a totalidade dos alunos pois, 
de outro modo. desvirtua-se o seu signiiicado. Ora, niiida que houvewe meios 
para o fatcr. o que não h;, a ditncnsio do grupo inviabilizava os objectivos 
pedagcípicos dessas saídas. "A larxe clu.s.~ is  nnt n RI-or~p, ir  is  o r i - n i i ~ l !  " ! . 
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Para além disso. estabelecerm-se algumas articulações corri outras cadei- 
ras. nornertdarnenre com a Riogeografia. ondc as saidas de canipo se mantêm 
(mas as aulas priíticus forain reconvenidas em Teorico-pr;iticas!). ainda que 
apcnas d e  um dia e onde é assegurada uma experiência mínima em trabalho de 
campo que permite cios alunos participarem nas saídas das cadeiras específicas 
dos anos posreriores. 

Outra das razoes pelas quais eu não queria deixar de realizar trabalhos pr5- 
ticos. prende-se com a própria aval iacão na cadeira. Ti-adicionalrnenre. as notas 
de urna cadeira tem uma determinada distribuição estatística - uma curva - 
qualquer que seja a equaçáo que a define. Essa curva esta sempre presente, 
mcsrno que inconscientemente. na cabeça do estudalite e cuiidiciuria ci x u  crirn- 

portamenro em qualquer cadeira. Daí decorre. em grande medida o clima de 
solidariedade ou coneorréncia erirre os príipsios alunas. 

A separaqao da av;iliação das aulas priíticas, em reIação As aulas tetíricas, 
rompe até certa medida, com esta pressso. As tiatas dos relar6rios das aulas prá- 
ticas ~ ã o ,  regra geral. muito I-icirizontais e elevadas. Clam quc s6 um seginento 
dos alunos chega ao fini da avaliação por traballio mas, como o dese~ivolve ao 
longo do uno. prestando contas regularmente peranle todos os coIegas. ajuda a 
criar uma ut~~ic~sfèra dc fdcilidude. au seja. o ourm aluno esquece a cun7a e inte- 
rioriza um valor probal3ilístico muito mais clcvado pari  o seu sucesso na 
cadeira. Isto pude levar um maior número de alunos a ter um dcscmpenho 
muito melhor e a inaiitei- o interesse ao longa do ano. De facto, regista-se uina 
predisposição para queres fazer o trabalho na quasc generalidade dos alunos. ao 
contririo do que sc poderia imagina. u m  avez que o te5te prático obriga a 
menos horas de trabalho fora das aulas. 

A "cun7a" nas notas da Geografia Humana aparece portanto. s6 no final do 
ano, quando 5 avaliaqão prhtica é somada a avahiaç50 da parte teórica mas. aí  já 
eniramn? noutro probIema distinto do que agora ~iretcndo apresentar. 

2.1.2. Aprender a fazer iiessics fazer 

Ao contrArio dos anos anteriores. em que apliquei uina metodolngia pri- 
delinida comum a todos os alunos que a desenvolviain. em trabalhos de grupo, 
optei por trabaIhos individuais com o objectivo pediigdgico de aprender a fazer, 
mais do quc ;i fazer. 0 s  aluiios passariain a trabalhar. pelo menos durante o pri- 
meiro semestre. individualmente. cada um por si. em lunçao do seu perfil e da 
sua personalidade. até ser atingido um nível médio de competzncias. Esta lil-ier- 



dade pode porenciar uiiia ccria comprtiri\~idade a qual. lior scu iiirno i e  pode 
revelar niuito poçiliva pelos efeitos de dcrnonstraçZo que desenvolve. An verem 
corno os colegas mais dinâniicos ou meIhor preparados. mais desinibidos e con- 
iiailies sào capazes de f ~ z c s .  dc expcir e comunicar (brilhar. por vezes). os 
ouiros tem tendencia a irniti-10s e a querer ~rirnhém mnsirar qiie sao capazes. 

Assim. o essencial é cri;ir uma atmosfera de cumplicidade e dcsinibi~iio em 
quc os alunos sintam que não est,?o a ser po1içi:idos sobre o que sabem ou não 
sabem, se e5tudaram ou não esrudarani. E preciso criar- nus alunos a convicção 
de que nas aulas práticas sc aprende a fazer trabalhos e o que está em causa é 
um processo de uprendizageiu para o qual sc espera a colaboração dc todos. 

Como sc paniu do eqi~ido dc trabalhos feitas por outros (artigos dc rcvistas 
sclecçionadas). os medos de nio saber. não se evidenciaram. uma vez que o que 
CI-a pedido aos alunos é que analisassem corno é que oulroq desenvolviam os 
~raballios. O objectii~o era evitar siruriqões de potencial huniilhação por igno- 
rinciu. ao falar sobre os assuiitos. A partida. esrarfarncis ~cidos em pé de igual- 
dadc. descoiiheciamris lodçis os iirtigos anreriorniente e propunhamo-no$. todus. 
analis5-10s. Os alunos não iriam apresentar a sua opinião acerca de uni assunto. 
nerii suhmçtcr Lima merodologia pessoal i crítica mas, os rcsultallos de outros, 
de reconl-iecido valor cicntiflco. 

O aprender 3 aprender 1120 passou apenas pela iinilise d o  que e como outros 
fazein. em rcrmoç niirtodoliigicos. Conio os estudos empíricos rrabalhados se 
inscreviam necessariliniente no prosrama das aulas icOricas que. naturalmente 
continuaram (c v50 continuar) a ser expositiva?. houvc um grande aprofuiida- 
niento das matérias. 

Aprender a fazer s i~nif icuva ser capaz de planificar. organizar. procurar o 
que está fcito para descobrir o que est5 por fazei: analisar. testar. canstnlir pro- 
postas e niétndos para h e i -  de novo clou fazer mais. 

2.1.3. Aprcnder a escrever 

Urna das cornpcinentcs fundamen~ais da aprendizagem é. sem dúl8ida a 
comunicaçiio. Ora. ao conrririo do l u y r  conium e muitas vezes da ideia pre- 
conccbidii dos próprios alunos de que a capacidade de coiii~rnicnr nasce com a 
pessoa. é preciso apreiider a cnriiuiiicar. A ~Friboração de rel:itÓrios e a sedacçao 
dos trabalhos tem de ser aprendida e treinada. Não podeilios csperur que os alu- 
nos renhani adquirido antcrioi-mente as competências necessárias para escrever 
relatórios. nomeadamente iio doniinio cspccifico da api-endizagcm da Iíngua 



materna. De l'iiclo. 2 preciso que cles aprei~dam a escrever relatórios de 
Geopfiri.  a usar a linguuyern e a cennit-tologia prhpriris da disçiprina. quasc 
que coinn qucrn aprcnde um dialecto. Isto 12 aliits verdade para todas 3s disci- 
plinas s permite o desenvtilviinento das capacidades de cornunic:rção dos alu- 
nos. para I i í  da própria esci.ita. 

O acto de escrever é. regra geral. difícil L. os esiiidantes sabem-no. Ai reside 
(mais) um factor da sua ai~siedade aci langri das Cursos. Um treino intensivo ou 
pclo nienos urn mínimo dc cxpcriência pode contribuir para diminuir essa aiisi- 
edade e recuperar alpuriia auto-confiançri. 

O prnçewa aplicado crinsistiu essencialmente nuiii trcino. A panis da organi- 
zacIo das ideias. num Plario. api-çseniadrr e çriiicado pelos colegas. o alui~a ela- 
borava u m  rzscunho que era subnietido B cn'iica do pinlkqsor c dos colegas. A 
revisão dos ríiscunlios rcvclou-se muito eficaz. Coi110 us ~rriballlos aprcseiiifivani 
muitas scmclhanças estruturais e era pri5sivcl iclcr~iil'iciir unia tipolosiri rellitivli- 
i-iiente reduzida de lipos de trabalhos. fui relativart.ienie I ' k i l .  apreridcr 3 escrevete 
um relatório. CniEcuiido-sc uris aos (luti-os. os riliincis desenvol~wn uina capaci- 
dadc crítica cni rclaqao ao seu pr6prio trrrhalhn. rnuito pc~si~iva. A niaior dificul- 
dade reside no Briício. a16 que este-ja criado um clima de contiança niiilua e rrma 
certa Iiumildade colectiva. Os colegac iZrn de ser críticos e honestos. 

2.1.4. ;\prender a falar 

Aprcnder a expor oi+alinente 2s suas ideias uu o seli trabalho constitui uma 
tarefa scnielhante e complementar da anterior. Aqui. a queszào do saber falar é 
tida de forma muito mais meigada. como unia coinpeténcia i~iata. preconceiio 
ainda mais Jificil de  contrariar do que o da escriia. Fclizniente esisreill ra~iibém 
mais insrrumentoç para ajudar os alunos a desenvolvei- a sua ccirrtunicac;io oi-111 
do qiie escrita. Os aIunos tivcrani acesso a ulgurna inforrnaçao reiirica sobre as 
exposiçcies orais mas. sobretudo. desenvol ireu-se u rri t rci no intenso (Anexo: 
01-o1 Presenrnrin~~ As.ses.~~rieirr Sc-li~llitle). 

Crrnio na cscrita. a aiiAlise critica do trabalho dos outros é a técnica mais 
eiicuz na con-iuriic;iç~o oral. 

fie:'" geral. os alunos mais dcsinihidcis ou os mais ambiciasris s confiantes 
que gostam dc expor n scu LmbaIho sem receiof, são os que primeiro se insçre- 
vem para Lizer as suas exposiçòes. normalmente tamliéni. coni hrirri descmpe- 
i~ho.  Isto peririitc aos retardairirios ou mais tíriridos ganharem tempo para se 

ubaIan5arzrn nas suas exposi~ões e aprender cor11 as primeiras. 



I[ ENCOKTRO DE QL'EST~ES PETIAG~~C;ICAS 

Uma das preocupações que fui mantendo Tcij a de valorizar c eloyiar os 
I-ions dcscrnpenhos. Para alem de isso constituis uma contrapartida ao ésfuyo 

do prDpno aluno. pode criar cl'ciios de demonstração c 1cgitim;ir criticas nega- 
livas aos outros. mais retardatários. 

Ao levar os alui~os a exporcm-se linha. como professora. de me esp6r tam- 
bém. Fazer as minhas críticas is suas exposições c propostas de h rma  criterio- 
sarncnle Sundarneniada. relatar experiençias pessoais. diticuldades e nietodolci- 
gias eiicrrzes, contar alguns dos meus Iracrissos e kxitos na investigacão 
empíricii. mostrar experj61icias de sucesso de nutros. cn lim lentar cnnvencê-10s 
de qiie vale a pena e que a Geogralia rem um papel importante na interreir~án 
social a vários níveis. Ecrc processo Icva-os a seniirem-se Uie iç  e potencial- 
mente importantes não apenas como futuros pinfissionais mas çnrno cidadãos. 

2.2. As Regras 

Um regime de tota1 liberdade nas aulas priiticas só será eficaz se estiver 
sujcito a rcgras riiuito rigidas c, sobretudo. bem conhccidas dos alunos. ainda 
quc isto possa pareces uni  paradoxo. 

0 5  alunos eram totalmente livres de decidir a forma como iriam cuniprii- o 
programo das aulas priiicas dc Geo2r:lliri Humana IT. Rasicamzntc. Iiavia duris 
situaqôes possíveis: um traball-io prático ou u m  exame prSticri. As inscri$fies nas 
lurrnas vi savani apenas objcciivos logísticcis: instalar as pessoas na sal a. Desde 
que houvesse lugares vazios. um aluno poderia i'requentar qualquer turno ou. 
pelo menos. mudar de turno. numa semana ou durante uin periodo detinido. 

As regras de Ilincionanien~o das aulas hram sendo definidas ao longo do 
ano. com a participação dos alunos. conrudo. à partida. 10i apresentaddn um plano 
e um caleridirio. Ficciu eska'heIecido que o penodo destinado a lima turefa pode- 
lia ser alnrpdo ou reduzido ern fünqão do estado dc dcscnvol virncnio dos i raha 
1110s individuais. Assim sc. por exen-ipio as nulas previstas para as esposiçoe.; 
orais de unia dererrriinada tarcfa não fosscni suiicicnics pwa todos o s  alunos que 
as tivecsem preparado. as realizarem. alargar-se-ia ri prazo mas, ri pririir do 
momento em que não houvesse mais solicitações. passar-se-ia 3. tarefa seguinte, 
n5n pndendo os retar-datiírioc; virerri a expor os seus trabalhos a partir de entiio. 

O princípio básico era o de privilegiar os alunos ii-iais diniimicos e apliça- 
dos e nunca os penolizi~ n o  seu bom desempenho. por causa dcis retrirdtitários. 
Os nielliores (sendo bastante aibraii_oente a noção) passariam a ditar o riíniu do 
programa. 



Esta hi uma regr;i fundamental. para que o p r o p i n a  pudesse ser cuinprido. 
Mesmo oc alunos que não conseguirani claborar rela~óriris para a ~ ~ a l i a ç k  e se 
viram obrigados a realizar testes práticos. ainda que ~enliani participado nas aulas 
psfitica5. nào mostrkiram unia grixnde fnistração. Realizarm os seus testes com 
éxito e pudzrriin aproveitar nas aulas práticas o ii-abalho clcic, niaih dinãmictis. 

2.3. A participação dos alunos na avaIiação - avaliação segundo crit4sios 
e níveis 

Corno se cabc. ra~iinente a avalraqão iradicioiiiil tem uni efeiro de.feed-hack 
nos aIunris. A excepçiin de um pmpo restrito qiie vem consultar os restes. pelo 
rncnos para os segundos testes da avaliaqáo pei-irjdica e para as Spocas dc cxa- 
mes finais. 0 5  alunos nunca iicrin-i a sabes o quc errarain ou de onde decorre a 

qua nota. 
Dai quc seja fundamental monta uni sistema de monitorizaç50 ccinliiiua 

dos lrabalhos. clmniente expresso e do conliecimcnto de rodos. de preferência 
assente cri1 criitrios. c~uos níveis mínimos de realizaq3o poderáo 5er csiabclcci- 
dos corii os priipi-ios alunos. 

Esie tipo de avaliaçna é do rnaior inieiesse. OF aliinos (em de saber clara- 
mente o que Fe eçpcra clcles. 

Embora ri regime das aulas fossc livre. a aceiiaçzo dos relatórios fiilais 
estava condicionada a Jelemiinadas condiçiies. O nluiio que não curnprissc os 
critérios definidos e, por ai. tivesse de reccber uma classificação negativa, ti riI1i.i 

a opçào dc desistir da avaliiiçr?~ por rrahalho e submeter-se ao reste prstico, 
como os alunos volun~ários c ou~ros que não fI;equentavam 3s aulas. 

2.4. A *' learning schoal" - aprender a aprender 

O iieologi smo da imoda. a "leoniiri 4 schoor' 6 indiscuti~*clrnen~e um con- 
ceilc~ Litraenre e u n ~ a  palavra bonita. O seu conielido nGo seri parriculai-mente 
inovador sc pensarmos no tempo que terno5 dedicado nos Clrimos anos i pro- 
cura do metodo eliciciile de  ensinar massas de estudantes nas nossas 
Uriiversidades. Ternos aprendido tridoq uns. cnni os uutros. 5obrerudo que nZci 

sabemos muito beiii gerir o problema. A prova 6 0 rectii-rentc inutrceiso escolar. 
Enz<lo o que precisamos Jc procurar n2ci í. iririlo uma explica650 e as raz6cs 

do insuciissci r-tlas OS raci~res do S U Ç ~ ~ ; S O  escolar. Deucttius inucsrir na procura 



de uni modelo dc succssri escolar. Explorar potenciais carninlros pura o sucesso 
e esquecer a fiistória do ~IISUCCSSO. ptir um rnomenlo. 

Se rcparrlrmos bem. os aluiios que chesarn ii Universid:ide nem sequer per- 
cebem bem o di5cui-?o dci iiisucesso. ivisrts sucesso anterior. Elc4 s8 conhecem 
a actual Universidade e n5o têm grande cnnçciencia do que podeni ou podcrfam 
esperar dela. A liccnci;irura etn Geogr~fia. çoriio ouri-as na ire;i das ciências 
sociais. poderia ser uni Iaboratíirio clc cnsaio particwlai.meiite Útil para ajusiar a 
IJnivcrsidadc à!, transfornlações sociais da actualidade. algumas das quaiij terão 
contribuído para o alargiirncnlo do numero de esnidarites. 

Ora a "lenr-iiirrg schonl" 6 n paralclo da "lra~~i i r rg  socieh." ou da "l~ni.i~in,q 
e c o ~ ~ o ~ u y .  ctc. ctc.. ouli-rrs tantos coticeitos ati-aeiirch yuc rriais n5u rraduzem 
que as dificuldades crn se encontrarem novos modelos de oi-~aniza$,lo. udapia- 
dos As rccsmmraçóes em cu~*so 11a sociedade. 

Tarnhirii aqui terrios de aprender. em con.juunto e explorar iis virtualidades 
de todos os asentes. profcssoreç e alunos. nãci nus limitando aos pnpéis quc irri- 

dicionalmentc nus eram atribuídos: o professor ensina e o alurio riprende. 

3. Estrutura do programa das aulas práticas de 
Geografia Humana I1 em 1997198 

3.1. Primeiro Semestre 

Nn prinieiro semcstrc. os alunas deveriam coinpcii- uril dossier hisico. com 
uni conjunio de tarefas em torno do estudo de uni trabalho ernpúico pubIicado. 

Os cibjijeciivos pedagógicos dessa tarefa eram v;írios. Aritec dc mais. famili- 
arizar os alunns coni a irivcstigação dorninan~e. na acriialidade. em Geografia 
I-lumana e conduzi-10s a uma maior frequêricin da Biblioieca Ceniral. paflicii- 
Iar~nciitc bcm fornecida a nivcI de revistas internacioliais de GeogralTa. Para 
além disso. era importante apsctidcr com os outros. nestc ciisti. Liutores de reco- 
i~~iecidci merito científico. urna vez que as re~ristas seleccionadas t%ni todas con- 
selhcic redatoriais de rerioiiie c conceituados e os artigos publicados decofrcm 

de uma triagem muito sclécciv;i. 
Aci nível das actividades dos alunos nas aulas. prnciirou-se deqcnvol vcr 

competênciris de cornunicaçSo or;.il. 



3.1.1. Escolha do trabaIlio 

O processo de escollia de trnbalhiis Eòi definido à pafl-rida. Os alunos deve- 
riam consultar um conjunto de revista5 itaternacioiiais de Geograiia. existenres 
na Biblioteca Central da Factildade, partindo dos nçiineros mais recentes para os 

anos antcriorel;. A partir dos índice5 e .curnárici:. dos artigos e.uistenles nessas 
revistas. os a1tlnc)s escolheriam um artigo de que gostusseiti e cuja ternaiica se 
inscrevesse no prograrria das aulas teciriçris. 

O aliso tinIia de iilcluir um estudo ernpirico e rião podia ser um artigu rerjrico. 
Nas priiueiraq auIas, ris alunos tinhani de propor o anis0 que tinliam esco- 

lhido e justiiicar a sua escolha. relatando iarnhéni n procciso de escolha: que 
artipos tinham ahandrinadn, que revistas tinh:im registado maior si ~ii[~aiiu c inle- 
rcssc. eic ... 

A medida quc as propostas de anigos iam sendci npi-cscniadas chegou a 
criar-se uma autenrica bolsa dc anigos ri que os retai.dritárjes ou menns din5mi- 
cos c ima_cinaiivus. iam recorrendo. 

3.1 .S. .Apresentaqão oral dos artigos 

Uma i.ez escolhidas oç artigos e aceiics. eles seriam apresentados no seu 
conteúdo. aos colcgas. Esta hse foi paniculai-nicnlc importante para discutir 
nietodofogias e ten15iiça~ e dcscnvtil\,er competéncias de cornunicaç5o oral c 
I'ecurso a meios e ins~rrimeníos de apriin. 

3.1.3. Preparaçáo do trahallia individual. original 

A p:iriir do artigo estudado. 0 riluiio tcna de preparar a sua prcípria investi- 
gação rmpírica. Etn princípio. ele i r ia  repetir a mcrodologia do autor estudado, 
com modi~icriqòes. aplicarido-a :i unia k e a  ou a u m  sector diferenie. 

Esta 3'asc do prosrarilii foi prciva\,clrncnie o ponto inais foire do propama: 
aprender a planificar u m  Irabalho. 

Basicamente foi seguida uniii merodologia deseiivolviciri n u m  manual exis- 
iena '. Oc " s r ~ p . ~ "  como llie pass5mos 3 chainar. por causa do capítulo onde se 
desenvolviam 6 1 passos nrini prc$c.çro de in\.eçtigaçãci - "Plsiposilrg o ~-eseai-clt 
piari: tlir elei-en srcps i11 n i-csecrlrlr ~~rnj í~cr"  (.4nexo). 
-- 

B.4KI:R. l icrew I.. - Uriin: Si~cial R e w r c h .  l.nd ed. N.Y . MacGraiv-H111. Eric. 1991 
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O alunci deveria preparar o seu plano e aprcsenrá-lo aos colegas. distribu- 

indo Iòiocópias. na aula. para yue todos o pudessem ricornpanlisr. criticar c 
fazer su$estões. 

N5o sáo atrlris particularmente excitantes. devo confcssrtr mas. o suficientc- 
inenle Lwdtiticantes para tudos clucrcrern aperfeiçoar o seu plano com as contribui- 
ções dos seus pares e permitem desenvot ver competências de çernunicat;~c~ escrita. 

No linrrl do primeiro semestre. os relatórios para avaIiq5o deveria111 ter 

uma estnitura normal i zada (Ancxo: GrricTo c i o  Ti-crhalho Prdrico - I "  Seiilesti-e). 

A rivaIiaç20 sabia-se. iria recair cssencialmente solire o dc<cnvolvimenia das 

tarehs e nãci incidis muito sobre o conreudo temAtico. Um aluno poderia ter  

tido urn óprimo deseniperilio a partir dc um arti_co seni paflicular interesse parira 
os restantes ou sem uma metodologia particularmente inovadora. 

3.2. Segundo Semestre 

Durante o segundo semcsrre. os alunos deveriam executar os traballios pla- 
nificados. O objectivo nlo csa a conclusiio da investigação enipirica em roda a 
sua extcnsão. Pretendiam-se atingir essencialmente objeczives pedagh~icos. 
Assim. proccdcrr-sc ao dcscnvolvimcntu do plano. a uma pesquisa bibIlogritfica 
elementar. 2 consmqâo de bases de dados e ii deiiniqlin de ndtodoq dc cinhlise 
das mcsmaa. O Icvan~amcn~o dos dados nclo leria necessai-iurnent-e de ser exaus- 
tivo. devenda os alunos prticcdcr sohretudri a lestes de ensaio. A;tra~és destas 
actividades. os alunos viram-se obrigados a coiiliecer a infcimaçàri estatística 
oficial IM) dc forma aprofundada. 

No segundo semestre e ein lirnçiio das temas eni estudo. rirgnni7ararn-se 

alguns p p o s  de trabalho. Desde o início que tal liillia Iicada estabelecido. 
Podcria vir  a liavcr rraballios de grupo. no scgundo scinesrrc. sendo os ~ m p o s  
constituídos por sugestão do docente. tendo em conta as rcrnáticas eni estudo e 
a sernelliança uu complementaridade de artigos irabalhados no primeiro serncs- 
tre assim corno ri l-ierFiI dos aluiins envolvidos. As proposta? podcriarn riu não 
ser aceires pelos alunos. Houve casos em que os grupos se formaram e fuilcio- 
naram de forma eficiente e outros eni que não foi possível ctinseguir concensm 
e ris grupos se desrnenibrarrim de novo. arites do tlni do semestre. 

Esta constiruiçãu dos grupos visava também alguns ubjectivos pedrigdgicos. 
Por urn lado. cnriseguir alguma priiticn de ti-ahrillio em equipe. evitando que a 

constituiçZo dos grupos decorresse apenas de amizades ou outros interesses 
alheios ao5 nb,jectivos pedagbgiccix c. por outro. conseguir alsum treina de uti- 
l idade para futuros trabal lios como protissionais. 



3.7.1. O Plano de traliallio 

A organizaç50 das ideias sob a forma de plano de traball-io foi um processo 
relativamense lento e difícil. Muitos pianos foram criticados e alterados dt~as c 
i r ts  ve7,cq. Dc qualqucr lòrmn. os niçultados foram proporcionais aos esforços 
não só ao nível da definiçào do própria ptaiiu. coinci em termos de discussão 
crítica. participaqão e espírito de entre-ajuda. 

3.2.2. ?i pesquisa bibliográfica 

U tipo de pesquisa biblrográfica que se desenvolveu no segundo semestre 
foi difcreniir da do primcjro. aqiiando da escolha clos artigos. Ncsia fasc. o 
aluno rinlia dc procurar bi bliogt-afia e fontes para uni tema de pesquisa definido 
por si prhprio. A expesiênciii inicial. na consulia das revistas, veio a revelar-se 
decisiva. nesta segunda fase. unia vez que os aluiios $aliam por onde começar 
- pelo menos pela bibliografia do autor do artigo! 

3.2.3. As bases de dados estaiísticas 

Ao nírel das estatísticas e da preparação de bases dc dado3 desenvolveu-sc 
iim trabalho identico ao do da pesquisa biblingrifica. 0 s  alunos precisaram de 
conhecer hern a? cslatifticas oiiciais. para seleccionar as variá~eis de que pre- 
cisuvani e tiniiam definido no seu plano de trahalllio. 

Dc uin rriodo geral os rilunos não concrelizaram o trabalho. urna vez que 
quer a pesquisa hil-rlio~ráfica. quer a procur;i de variáveis disponrveis para as 
suas bases de dados ou a pseparaq50 de Ii~quéritas e suióes de entrevistas os 
obrigaram a sis~eil-iiiiças reviscies dos respcçiivcis planos. De qualquer modo, 
isso não oc penalizou e a inaios parte deles tcvc consciência que a execução do 
LralihalIio propriamcntc dita iria cnrrespander 2, fase mais Ficil do trat-ialho uma 
vez que j;i sabiam claramente o q u e  queriam c corno ci queri~zm fazer. 

4. Avaliação dos resultados 

h150 trpl iquei para o ano dc 1997198 uni sicicma de av;iliat;sri sistematizado. 
A aval iaqúo y ue apresento é essencirilniente qual i tativa e pessnal. As coticlusões 
iundarnentais a que cl~eguei foram as seguintes: 



4.1. A participacão e Pntesacção entre os estudantes 

A distril7iiiqYo dus alunos por rurriiiis foi muito equilibrada o que 6 positi\*o 
atendendo :i quc hnlvia uma total liberdade para irocai- de rurno. cin cada 
semana. Os rilunos fora111 organizando o seu miballio e Ir.t.qticiitandri sempre o 
mesiiio turno. 0 5  aluiicis trahalliadorcs n k  prinicipai.aiii mais rias aulas do que 
nos niios rinizriores (i quc C InrnentlivcI sobretudo tendo cm conta que lhe4 era 
drid:i n possibilidade de Puxei- al~umri uprcsctitaqão oral ou pelri rncricis Yer tim 
potei~cial plano dc tr:ihallio discutido num rurno. ainda quc nio ti~cc.;ein iiitcn- 
$50 dc fazer avaliqrlo por trh:ilialho. Esra situação veni rchrqar a ideia gencra- 
Ii7,adii de quc rnuilos dos ulurioi \ ~ i i I ~ i r i  tlirius r120 deseiivulveni uni e\liirço para 
se inrcgrareiii nos curso?. fiizendo essencialmenrc um cstudu :i partir de apnritri- 
rnentos cte outro5 o que obvianiente nao é suficiente para api.ciider :ilgumris téc- 
nicas do irahallin empírico. 

A Q S C ~ ~ ~ ~ Ç $ J  do nu de alui~cis por :lula. no longo do ann lcciivo hii minima. 
Esic constitui iim dcis aspectos mais pcisitivns. jG que, nos anos anterioreq. apli- 
quei sisrenias de mlrttiiiqãci ctintinriii ou peri0dica. ç(i11i cnn~rri le de presenças c 
i+cgist:irutn-sc oscilagõrs miiiio giandcs. V a  Cpoca das freqdncias nu das restas 
dos estudaiiics. as  aulas pr5iiç;is e s v a ~ i a ~ a m - ~ e .  p ~ i s  OS alunos tinham a prco- 
ciipaqio de gerir as faltas pcrmi~idas pelo regulamento. todos (13 nicsma foniia. 
No ano ps?;iido. n30 se seniiiido piersio~iados pelo ctrnti-ote dos turnos. o h  alu- 
110s deram nicnos talias c opi:ii-am por mudariqas rlc ttirnn. cxcepcionalmenre. 
riuma .ou noutra scm:ina. Airida cluc n io  riveisem tido tempo para cuniprir 
detci-niinadri iirirch. os a!uiios vintiatii is iitrlas pois yabiani que n50 iriam .;cr 
penalis:idos pelos seus atiristix. iiina vez que havia scn1pi.e iiiaicrinl p:irn discu- 
tir c iratar. nomradat~iznte sessões de çaricter mais. rc6rico de reflexati e sistc- 

rnatizaçiio de rrir'tr.idoIogias. (Nota: Houve seiiipre fnllias dc presenqrt nas aulas 
embor~i os alunos soubessem quc clíls não y¢ desiinavam a nvaliaqãn 1113S sim ii 
um mero contrrile I c ~ g í s ~ i c ~  e :i n~onitorizaqiio dn progratnsi. 

Os alunos que parti~ipar~ini regiil:imentc nas aulas pratica% i ? x c ~ + r n  cvcn- 
tualrncntc rilsurna srtposiç3o oral. o~yaiii;l:ii+arii os rcsliecti~os ciossierq iiias. núo 
redigiram o rctarório linal para avrili:iç5o c tiveram por issu de se submeter ao 
exame prático. não ~narii kstnrarn prirticulat preocupaçfio oii ansiedade. rendo 
obiidri boas noras. Jrndicionnlitientc os alunos li~iliani (e terii) medo doc csnrtrc.; 
pr6ticos erii Gcograiia. umri vez que ali se registam :]lias tiix;is de rcpro\laç,?o. 
Este sistema do ano passado veio rno.;t rar aos trlunus. sobreirido aos niais desol.- 
gaiiixados o u  tírnidcis qlie iêm uma oportunidade dc I'azer 3 sua riprendizagen-i 
ao longo das :lulas. scni lercln neceasnriamente de fazer um rzlatõriri. 



Foi*teiireirre peiioliz~~dos (çoiiio al i;ís já aconrccia nos anos anteriores) foram 
0.7 alrtiros i'oliirircirins nufc trah3lliadores quc ao loirgo do ano nunca esiahele- 
ccrirn quaisquer conRrctos com os grupos ou coin a doçen te. 

4.2. A indcpendencia e autonomia dns estudantes 

Foi pci.;~ívcl desenvolver um clima de rrienclr pressao nas aulas. pcrmiiindo 
aos alunos desenvolvei. nrit i id~s nrriis irideperidcrir~s c wsporisdi.ri~. 

U rri i i i r i i o i -  ~ ~ ~ Í r i i e i n  de nlirrios cibrci.~ rtiria c ~ l i . s . s ( f i c n ~ ~ i ~ t  c~lci-ndc~ na parte p á -  
tiça. 

4.3. Pesquisa hihliogr:lfica e curiosidade 

U m  maior núrr~ero de alunos pnssoic (i c r ) r l I ~ ~ ( ' ~ r  a I ~ i l ~ l i ~ ~ r q f j ~ t  mais recente 
da disciplina. as revisliis de maior rcriome inteinacional e passou c r , f i * ~ q i r r ~ i ? r ( ~ i ~  a 
Oibliut~cri C~rill-01 r:niif ~ilaiol- as.~idtridcrdc e ir-17017 ~crde, 

Uni maior nu~nero de alunos pris'i;ou 3 ~ ~ o ~ ~ l r e c ~ ~ '  CIS P S ~ ~ ~ ~ S I ~ C C I S  qfici(ris, a 
sabes o que procurar c aonde parit dctenriinado estudo. 

4.4. Relat6sios escritos e apresentações orais 

Um maior número dc atuncis cxcrçitau c clcsenvo~veu as suas competências 
c/c irrói-iccr P de r.011r14riiccrqfio ritu1 c escrira. 

4.5. Think global. act tocal! 

A dii~ersidade de t~iballios e leinas iraiados perniitiu discutir problemas c 
tcmas e111 SOCO na actutilidade o que reforçou os conlieciincntos dos rilunos zio 
nivel explícito e nio apenas tio ní\+el das conipctências d o  aprender a aprender. 
Aprenderam um pi~uco a "Thirtk gI,lbal nrr loco/ '*. 

5. Ideias para o actual alio lectivo e para o fraturo 

O baltrnqo do ano antcrioi- hi indi~curi~~cliiieiite posirivo. acima das minlias 
expeciati vas. já que perante as condiqões adversas de quc partia. os nicus olrjec- 
t i v o ~  eram niuito liinitsdos. A pmida. cu  1-150 conseguia antcver qualquer dinã- 
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rnica interessante a partir de turrilas com t5o grsndc dinlensi?~. Isro n5o signi- 
jica que cu pense que as aulas pritlcas de Humana I1 estào hcm. pelo coi~wkio. 
penso que esii5o péssimas. No mínimo seriam nccess~irios Ci turnos priticos com 
11 proporcional staff docenie. Tentei sim foi orientar o? meus esfogos no sen- 
tido dc conseguir rnaxiniizar a utilidade das aulas práticas sem defraudar as 
cxpectritivas das alunos ao nivcl da invcsti_oaç5o eii~pírica: eles qucrenl e gos- 
tain muito de aprender a fazer os trribalhos pois tamhém csperrim pndcr vir a 
faze-10s. niais tarde. como pi-ofissionais. 

As grandes altciações que tenho prqjcctctdas para csre ano. dizem respeita 
aos seguintes pontos: 

5.1. O c~ilrricj~íi-io - iizaior coritrn IP tia c c r l c ~ i t i r ~ ~ - 7  der?; rni.~:fcis 

5.2. Currstnrçfir~ de i ~ r i i  sisr~inn de nioiii~riri:açiio - deJiiliçclo dos crirPr-ios p 

r i i ~ ~ ~ i . ?  niiíiii?tos prcr cadti ppar&?iefi-(3 d~ ~i~~i l iaç i iO nit irnr*iríi.el 
L . 3 .  Retll:enriic.~y& 1En ti-clhollro du ,yi?rpo 
5.4. Rero?ira de trcrhnlho de çniirpn e111 pcylterzos gr~rpo .~ ,  rr pc:, iin cidcid~ 
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Reflexões e Práticas Pedagógicas 

Coordenação: Dt: Liiis G~vssri Corir ia 





A qualidade de vida e o novo edifício da FLUP 

Após a n-iinha licença s:ib$tica no ano dc 1995-96. reingressei ao sctviço j2 
no no\lo edifício. ciii Outul-i~-(i de 1996. De enir50 pai;? ci'i tenho lido var-ioe con- 
froiitos nienos amigiiveis com o mcyriio. Sei que muitos colegas c túncionáricis. 
assini conio alunos, sc qucixiim dos mais variadoç ;ispectos. Seriti fitil, :I rnett 
ver. criar-se I I ~ I I ~  espécie dc pi+o\,edririri para o i~-ielIior aprriveiiarnen[o possível 
do edifício. apí,s a~scu1iat;rlo do maior nuniirro pcissivcl dos que aqui 1riih3Ihain 
e estudam. 

Entrmnin. pcmi~am-me aperinq elenuar aIgumns ideias perlkitamentc avul- 
sas qlic me ré111 ocarrido nti sentido de huriianizar o edifício. Naturaliiicnie quc 
Iraveria quc eveniiialineilic wunir iim grupo de pcssoay rcdniente intercqsiidau 
nesta qiiest5o para si5teniaiizar uiii conjiinio de proposrris credíveis ;i screm 
carial i /.:idas p:ira o Coriselliri Dirccfi~ci. Perniitalii-inc. portlinto, dar só ;iIg~i ris 
exemplos: 

I. Fal~ri urn scrviço coridigrtci dc purt~iria - Porque niio dcsracar pessoal 
arisiliai- para scr\lipi dc ponaria? Isto C. n;is principais eiiirada.; clo edi- 
fício. pelo menos a da licnie c a Inrernl juriro aio parque de estaciona- 
mento. devct-iii estar uin contiiiun. Jevidanietitc insial;ido r rcsgurirdado, 
para providenciar tcidas ris intònniiçtics necessirias a quem cnrrii pela 
prinicis:~ vcz no edificio. O edifício ccin~iniia a ;iprcsenrar-se a qirem 
\,em de fora crimo iini labirinto wni giiia 3 visia e scni prirtcircis. 

2. .4cesso.; acrcsles - A entrada extctirir pcla Via Prin»r5mic11 cstri panicu- 
larmente mril protegida. tanio da cliuva como do sol. Uni ~~corrzdor>~ 
cohci~ri. prcitegendo querti w m  i1 pC. seria urri grande auxilio. e\.entiial- 
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mente flanqueado por alguns bancos de jardim para quen-i teni de espe- 
rar por outras pessoas, ou precisa de descansar um pouco. 

3. Equiparnenios para delicienies - Falta. por exeiiiplo. na escadaria de 
accsso ~ porta principal. uiiia rampa para deficientes. Poderia z '11' ' a ser 
eiqa ran1pn a p3ftc coberta. Chamo a azeiiçào para o I'licto dc que defi- 
cientes nãci sàu apcnas indivíduos em cadeiras de rodas. Há pessoas 
com t3~trris iipcls de deficiências. algumas ate pouco visiveis. Nem 
todos oç deficientes se podem dcshocar c111 carros prbprios. Aliás. tanto 
quanto me é dado vcr. ri acesso peta porta lateral também nZo está upc- 
trcchado para a entrada de cadeiras de rodas. 

4. Condições de salubridade. r~liabitabilidaclen e boa convivência no Bar 
dos AIunns - Para facilitar a passagem do bloco central para a zona do 
Anfiteatro Nobre dcveria. no rníniino. permanecer aberto o corredor do 
piso superior. Talvez seja possível resguarcii-ln com uma placa de vidro 
rente ao chão se. ei'cciivamente. se pretende evitar a queda de e\renltial 
lixo para ciina do halcão da bar. Em muitos ou1i.o~ sítios tais resguardos 
de vidro poderiam ser uteis. Depois. o Rar dos Alunos, a meu ver. pre- 
cisaria de uma dupla iníervençk: seestudar 0 modo conio ele sc pode 
iomar recpir5vel. primeiro. e segrnenla-lo corii alguns recantos mais 
conlòrt5~eis. evenlualniente por meio de pequenas repartic0es aos can- 
tos, com niesas um pouco maiares. O Bar precisaria de se tomar um 
espaso mais bem aproveitado c convidativo. 

5. Espsqcis c recantos para se esiar e conversar, scm ser na Biblioteca - Há 
uma notória falia de espaço para se e m r  nestc edifício. seja a conversz  
seja a estudar. pri iicipalmente no caso dos alunos. Uma proposta radical, 
digamos. seria a de crias uIguns recantos. por exemplo. nos v5os das 
enormes caixas de ar de cada uma das torres. com basc eni tahiqucs e erri 
pequenos sofiís como os que eszUo na Biblioteca. Aí. na Rihlioteca. só 
acabam par incentivar ciivaqueirns onde tiao se deveria estar zi conxlersar 
e a fazer bamllio. Paia ri cstudo. 3s mesas baixinhas e os sof5s sem hra- 
$os são perfeitamente desndequados. Em seu lugar deveriam estar. sim, 
mesas de leitura de biblioleca. como por exeinplo as individuais. com 
lampada incorporada, que também foram feiras. Porque. alias. h5  na 
Bihlinzeca uiiia notória falta de nicsas para se estudar. NSo é no esp:ic;o 
aberto da Biblioteca quc deveria haver sítios parri se eslar ;i. conversar. 



6. Afixacão dc notas c de informações an piiblico - h siluação de afixação 
das notas e de inlormaçóes úteis parece contiiiuui- caútica. Dever-se-ia 
estudar modalidades inteligentes de aiixat;ãri. Por cxcrnplo. nas Torre? 
A e R. criar no p i w  O painéis a pendurar nos gradeamenlos. bem ilu- 
minados. para afixação das notas dos alunos das heas  ligadas a essas 
tnrre5. É só um exemplo. Mas todas as siiuat;cies de afixaqào da inhr-  
macão téni de ser estudada$ e devidameille programadas. Assim como 
tem estado parece mais desinfornlação do qiie infomaqáo. 

7. Ambiente sotui-no nas torres - Nas torre5 dos gabinetes dos professores 
impera u m  arnhientc soiurno. de modo gci-al. Porque não afixar qua- 
dros. boas reproduçòes de pintura. por exemplo. nas paredes de 
madeira. com iluminação adequada: e também porque n k  colocar vitri- 
nes condignas nos sítios certos. para colocar infrimiaçries releviintes, 
nomeadamen~e por departamerito ou secqão? Tudo devidamente ilumi- 
nado. natural mente. 

X .  Vegetação adcquada nos corredores exteriores - Nos corredures exteri- 
ores que l igaii i  as tomes porque nari colocai alguns <(canteiros>> rectan- 
_sulares. baixos e discretos. com plantas adequadas? Se as plantas no 
interior d o  edifício poderão estar contra-indicadas aicndcndo. norncadri- 
mente. ao sisiema de ventilaq5o exjstcntc - se 6 que ele existe de l'iicto 
- o rncsmo com certeza náo acontecerá no exterior. Esses can~eiros 
poderiam proteger também um pouco essa? passagens da chuvi-i rasteira 
que no$ mol11;i os pis  quando airavessrirnos de uma torre para ourra. 

9. Aproveitamento do espaço dos phios exteriores - Porquc ntlo aprovei- 
tar rnell-ior ns pitius. por cxcmplo construindo um coberto bem dese- 
nhado e discreto. sob o qual se pudessein calacar nieças compridas e 
bancos. aré eventualmente dc madeira. pa~x uti l izaçio dns alunos'? Mais 
urna vez. há uma notória falia dc asscnlos em iodo o edifício. quer no 
interior. quer no exterior. 

10. Atendimenlo especializado no Biblioteca - SCIU de opinião quc deveria 
haver no piso principal da Biblioteca uma secretjria ondc. roiaiiva- 
mente, e ein hor5rio a alixar. estivesse presenle um dos Ribliotec5rios 
para dar assistência leçnicurnente informadli aos uterites dessa mcsrna 
Biblioteca. E pi-iíiica corrcnie isso aconleçcr nas Bibliotecas das 



Universidades ectrangeiras. N5a se pode esperar que cada utente possa 
ir sempre ao pjso iiifei-ior procurar ajuda. A Biblioteca. a (rj6iu da 
coroa» da Faculdade. esiA tarnbdm a carecer de hurn:inizaç30. 

I I .  ~<Srineartienlon du entrada principal dn edifício - Por fim. já quc se rra- 

tou de apenas sugerir excmplo~. parece-me Obvici que alguma coisa rem 
dc ser feila para tornar aceiavc1. ar6 du ponto de vista clirnatérico. a 

entrada principal dri Faculdade. 

Concluindo. haveria que conseguir t ranfhmar  um edifício que a parlida 2 
ugrestc numa casa onde as pemoris postassem de convivcr. Ccimo gente ligada 
i s  Iiumiinidiides que soinoq çonipele-nos usar a imaginaçilo para apropriar 
aquilo que puder ser ;iproprjado. para tornar esle ediricio um espaln niais 
humanizado, onde nos possan-ii~s sentir bem. Muito i~iais h a ~ e r i a  a dizcr. certa- 
iiientc. mas mata-se apenas de propor rrni conicço. 



Algumas reflexões sobre 
o discurso pedagógico universitário 

Na Universidade, 'professor' C. antes de mais. um titulo e sO subsidiai.ia- 
mente uma função: se "o si_oniticado de uma pa1:lvi.a é o seu uso" IWiucpenstein 
di-i-ir). o uso uni\lersiiririo da palavra 'professor' conoia-a muito mais com a 
dimensão honorífica de uma fo rm  de tratamento do que com a dimensão fim- 

cional - 'exercer a função de ensinar' - denorada pelo seu significado corrente. 

Esta consra~aç3o dlí bem a medida de como 6 secundaria a poí;icão que 
ocupa a fùnqáo doccnie na imagem e presiígio do uiiiversi~ririu. O que é per1'ei- 
tamente condizente. alias. com o lugar que ocupa a aviiliaç50 drt capacidade 
pedagógica do professor coma candicionaiite da sua progressão fia carreira 
docente universitária. Não porque essa coniponente esteja ausente: ri legislação 
deterniinu (com alguma fcilta de imayinação. é cedo) qiie o professor apresente 
duas vezes (no Concurso para Professor Asssociado e nas Provas de Agregaçso) 
um rcIatónci sobre a leccionação de uma disciplina e que de. rambim duas 
vczcs (nas Provas de Apiidk Peda~8gica i- Capacidade Cientifiça c nas Provas 
de Agrega~ão) uma liçáo para uni Júri. Para aléin do carActer repetitivo. no pri- 
meiro caso. e artificial. no segundo. de que enferriiarn esizis deterniinações 
legais. e que me parece mais grave e criticável C a conrradii;Gci flagriinie eiiti-e 

as exigEncias feitas e a total ausencin de fonnação pedagijgica no percurso do 
prcifesser univerçiiArio. 



Açrcsçc que. se lcrmcii, as Ohl;en.açries (de ordem didiciicu) constantes do 
diploiliu legal que cnnririua a reeci: 110s scus aspectos gerais. ti funcionarnenla 
das Faculdades de Letras (Decreto no 53/75. no 4). veremos que nele se rem- 
i~ieiida que '"ri ensino devc ai'astar os alunos da passividade rilenial. da atitude 
memofl'stica. c encaminlii-los p n n  o espírito critico c a rcllexão pessoal e cria- 
tiva". devendo o professei- iisnl; p;wa o conseguir "rnéiodos rigoromc e conhe- 
cimentos arnplos". Seri que os Icgisladores incorrem vciluntariamen te no con- 
sabido erro Jr exigir e avaliar (i que náo foi ensinado ou assumem como 
princípio indiscutivcl quc. no que diz respeito j. sua I'onnaqrlo prdq6gica. (1 

prtifessor universitário iem que sei- u m  auiodidacta? 
Uina tão pareirrc lalza de rigor e cocrencia na avaliaqfici da ccirnpoIienic 

pedagiigica da actividade ttniversithia só vem comprovar a pciuca importzEncia 
que lhe e dada. Continua a ser aceite (cultiva-se. até) a imagem do prufcçsor 
univcrsitáriu como urn irivcstigadrir científico que suporta penosrtnientc a tarefa 
de dai. tiulas como um fardo e coino um ohsticulo i icali;l.ac3o do seu trabalho 
de invesiisaq5o. 

NZo discuto a primazia do trabalho dc investigaç5o lia actividade universi- 
varia que não pode iiciii deve ser posta c111 causa. sob nenliutn pretexto: o pro- 
fessor univessitdriri e. a1irP.s de ~~ i in is  iirrdci. um investigador. O que me parece 
contestive1 é que essa ccimponenlre hndanicntal da cnndiçiin do universitário 
seja cncurad:~ como incoiilptiiivel coni rt fwnqão de ensinar. 

Estiio totalmente ultrapassados. com efeito. os csterehtipos que. reprcsen- 
iando n investigador çieritííico coma uni ser desligado rEa realidade. criaram a 
imagem caricatura1 de  professor irni vcrsi tirio como uin "siíhio distraído" que 
seguia nas aulas os scus arroubos tehriccis indiferenie 5 presenqa dos alunos. 
Como está também riltrap:issda a irnagcm. menos caricaituial mas também cor- 
rente. numa cerra l'ase. do professor universitário coiiio uiii "sribiu inacessível" 
que os alunos não coiiiprecndiam e admiravatn justamente porque n3ci compre- 
endiam. Isio é: a inahilidadc e jncficicia pedagrigicas. longe de sereiii ccindena- 
dris, eram até valorizadas como sinais exreriorcs de profundo saher ... 

Esiuc; imagens perteliccili irrcvoga~relnientc ao passado. felizmcnic. Mas 
iieni seinpre foram superadas em nome de urna correcta concepqão da função 
pedaghgica uiiiversitríria. A slia supcsaçao fez-se. muita? vczes. no senedo dn 

exagero oposto. criando-se a imagem. n;lo menos caricatui-al. do professei* "tu 

cri. tu l5" que quer a rtido o preqo aproxiriiar-se dos aluiios. Il nia "aprcilíimaq5o"' 
nleruniente exícma. não raro aconlpanhilda de atitudes demrigcígicris. e. o que é 
muito inai s grave. Jc LI ma iliiI.qo r-i:ciçfin P ~ P S I - C I  Io~'i:~iqli~) 0'0 Çjisri~t*.vo C ~ P I F I ~ ~ ~ C O .  



A ineficicia permanece, porque os objectivos pedagógicos n;?o uc cnnseguem, 

linemcntç. pela sin-iples aproximação do professrir cm direccãri ao aluno; exi- 
gem sobretudci que scja estimulada a aproximaçrici do aluno em direcção ao 
prrifessor. isto é. em direcçzo ao domínio dos cririliecimentas e da5 capacidades 
de que o professor é simbolicaniente dercntrir (e  n5a só sinibolicumente. claro). 

A actuat;ão pedagógica, corno qualquer actividade I-iurnana. i-sti marciidii 
pela inieracçáo que a iroca disçursfva iirstaura e desenvolve entre os enuncia- 

dores. A análise do discurso. inserida numa concepção pragmiírica da actividade 
verbal. iiiiplica a çoiisideração de par6?metros conlextuais cntre os quais avul- 
ham os circ-cunstancialisrnos dos prbprias enunciadorcs. A iniageii-i que os enun- 
ciadores mutuamente constroem i. sirtlulrinearncn tc, unia coridiçrlo e um resul- 
tado da interacqão discursiva. No caso d o  discurso ~iedii_gógico. essas imagens 
ou papéis estão socialnienie codificados. podendo a discurso pedagíigico ser 
incluído nurn çonLjunl de usos alrainente ~itualizadns. No âmbito da r~nnálisc do 
discurso. u discui.sci pedagógico em geral tem sido objecto de abordagens vari- 
adas. Mas raramente o alvo de anlílise. quando se fala do discurso pedagógico, 
6 o discurw pedagógico universitbio. 

N5o nie psopoiilto aqui. evidentemente. colinarx cssa lacuna. Um tal desí- 
Lmio não poderia nunca harmonizar-se com os l imiic~ e objectivos des~a curta 
intesvencáo. Quero apenas cenrrar-me çobrc alguns aspectos específicos do dis- 
curso pedagógico universiiiirio. no contexto actual, cliri~iiando a arenç5o para o 
{acta de esse contexto cxigir quc o professor assulna a responsabilidade de 
desencadear uma iriteracção eni que se expai-ida a força de um discurso sedutor 
c estniiurantc. E ~ t a n i o ~  longe da época eril que i palavra do professor. proferida 
do alto da citedi-a. era atribuída uina autoridade indiscutízlel. Mal vai o discurso 
pedagbgico universitrirjo actual que se apoie na força da aiitoridade! A sua hrqa 
tem que assentar em estratégias esplica~ivo-argumcnlativas qiic serào mais con- 

seguidas quando apoiadas por estrartgias quc viscm a conviccãci e a seduçirci. 
O desaiio primordial quc o proièssor iinivcrsiiiriri tem que enfrentar é o de 

conscgvir abrir unia via por onde o discurw ciei~tífiçci possa chegar até ao 

aluno scm atropelos nem Jcstiguraqõeq. Maç este nlijectiva esti enquadrado e 
condicionadn pnr nutins, entre os quais avuIta o de vencer a passividade dos 
estudantes. a sua tendência para a repetição ou incmarizaç30 passiva. Apesar 
das muitas ( e  gratificantes) excepcões. a passividade da maioria dos esiudanies. 
manifestada sob muitris Fornias. constitui. realmente, um grande desalio i capa- 
cidíicie peclrig6fic~ do ppruikssor universirririu, 



Neste contexto. [i discui-so pedagtigico univcrsitrii*io ieni qiie revel;tir-<c de 
uma força coninnicativri e pei.suasiva que possa motivar ns cstzrdnntes para uma 
actividride quc neurralizc essa tendência para a plissividiide I: os le\.r 3 aquisi- 
ção de iimli capacidade de ailiti-formaçao. istii 2. de procura c cons~ruçáo do 
conhecimentcl sein a incdiaq2ta do professor. Mas note-se, porqiic é muito 
i~~iponantc: 3 :iusCncia de rnediaqao do professor 2 o cih-jectivo a atinzir no íirinl 
da acçiio pedap6gico-did5ciic;i ~iniversitária. não anics disso. Ou. por oiiiras 
palavras: n5o se prepara algu6~ii parli prescindir da acgr.iu mediadora do proi'cs- 
sor pelo puro c simples iipagatnenro dcssa ac.çZo ... É g a v ç  confundir os ohjcc- 
livos com ris nlcios de r is atingir! 

NZo S t;iiefa Sicil cunseguiin que 0.4 aluncis assumani e prntiquzni uma acti- 
vidade interior de concepliiri1izac;;'io e rcllexão. a que pni-eceril cçtar pouco hahi- 
tuados. A imagem lipida i nrridiç3io ancew-a1 dc rnemririzrrção passiva que pesa 
sohrc o ensino-aprcndfzagcrn iiniversitásio tcn de 11 perpetuar-se: tis mortas 
"sebent;isq' ressuscitlirani. mais perniciosas. coiiiti "aponiamentos". iòtriçiip i as 
de "apntitameirtos". iòlocrjpias dc friiociipias de "apaiiiamciiins" ... Que armas 
pode usni. o diricursri pedligógico universitário para se d e f  nder de iim destino 
~iio ~ristc: o dc circular de mão ciii 1113~. distorcido e amputado. "folheto de cnr- 
del" sem cordel scqucr. lido e decoradn <em susto nem ndesao'? 

Do meu ponto dc \vista. pode e deve usar çoinn ;irma, ame.; dc rn;ii\, ;i siia 
própria fcisqa: ensinar é essencialmente um:i iiciividade verhal. disctlrsiva. 
Concretizando e utili7.a~ido a accionrilidade do perisarncnto e du lin_nu:igeni. o 
discurse pedugórico uiiiver.;iiál-i~i. longe de se proiezcr por ~ r 5 s  da força de unia 
auiaridndc. expõe-se e projecta-sc nti prociira de sc làzei- aceitar e conipartilhrir. 
Nesse nicivimento se espande (i scii poder. feita de viriri< linliaf de força: força 
demoiixtrati\~a. h r ç a  persuasiva. h r q a  polémicii ... Forças que cicvern ser dirigi- 
das no scnridri dc  provocru. U I I I ~  dinãniicii: ;i ac~iipidade estruttirante do ;iliino na 
construç3a e Entcriorizrição do çonEiccimento. 

Esta çserçitaq5o Jii rictivid~ide intelectual. da capacidade de reflexão. ieni 

qiic ser :icompanhada ;i liar c passo pela aquiciqão e duminio de uiiin nietalin- 
gwgcni específica. de cciiiceitos teóricos operat6ios c de instrumento.; de nn5- 
lise quc possini garantir 30 estu~Iante ;I indispensbvel capacidade de esplicit;i- 
ção dos scus conheciinentas e a sua aplicação 3 resoluçtio dc problemas que liic 
venliairi ;I scr rrpresent~idos. 

Para podcr atingir todas estes ohjeçii\.oil. ri discuno pedagcígicu iiniversitli- 
iio precisa dc se u1icerq;r nii coi~elaç5o dc frirqii entre dojs sal-icrçs irnprescin- 
díveis: o snhcr rirri~ífirn e o sober~fnscr pedngrigirn. Ne<O pode ser u m  discurso 



apenas pedagógico. mas tem que ter essa componente. Não pode ser trm dis- 
curso apenas cien~ífico, mris também nUo pode deix;zr dc o scr e~scncialrncntc: 
o prokssor uni\eersi~hio não ensina um prugtiimii prc-esiabelrlcido. C ele pró- 
prio qiic conccbc c constrói o programa a ensinar. 

Ern surrra. o discurso pedagógico uriiversitát.io tem que hannnriizar e fazer 
coabitar çaracteriqticaq que há teridencia a considerar iriconipativeis: cornplexi- 
dade e clareza: probleinatização /confronto e inarcaçáo de mrnos: abstracçâo e 
ilustraç30 conci+eta. 

Costuma dizer-se que "não h2 nada mais simpIes do que tornar as coisas 
diiiccis c não há iiada mais difícil do que torná-las sirnples-': eçla aiirmaç50 
inça coin precisiio cirjrgica no que constiliii. a meu vcr. ci ceme do dilcina dc 
um professor. De qualquer prnlèssrir. mas lalvcx mais especilicarnct~te do pro- 
fessor uni\~ersit,h-io. que 6 frequenten~en~e acusado de se tirar peIa tal tarefa 
mais f;icil - a de toiliar difícil o que é sitiiples. Unia acusriqiio inuito injusta: é 
que sendo. pnr definiç50. um especialista das inalérias que ensina. o prokssor 
universitrírio niÍo pode ignorar ou contornar levianainence a sua dificuldade e 
cnmplexidadr: em nome de boils intençoes de ordem pedagiigica. Como. então, 
tcirniir ncessiveis noções complexas çcm as deturpar. con-io despeflx interesse 
por ternas profundos sein os aligeirar. coriio deccncadeur a adesiio akctivo-inie- 
lectual mantendo a objijeciividi~de cieirtífiça. çonio hzcr  assunair o relaiivjsino 
do saber sein Ievar ao cepticismo'? 

Niio tenho respostas definitivas e irre1it~:iveis para estas perguntas. Parece- 
-me, no entanto. que saber as pergunras é já imporianie. é mais de ineio caiiii- 
nho andado em direcção 5s  respostas que normalmente as perzunms bem feitas 

já indiciam. Mas não podemos linuliir-nos esperar que outros nos dêm as res- 
postas. ou seja. coiisidetai- que é tarefa exclusiva dos especialistas em Ciências 
da Educação retlectir liobi-e nl; que5tõer pedag6gico-didáctiças. Até porque, 
quando se procuram soluqõeç metodológicas. h i  que ter em conta. antes de 
mais. a especificidade da matéria a ensinrtr. Não são nq contcúdos quc iCm que 
sc idapiar aos mitodos, siio os métodos que têm que se adaptar aos çcinieUdos. 

Uma i~ ie roc /do~~ in  de eeirsiiro náo pode ser pensada en i  abrtracin. tcm que ser 
adequada an ripo de conhccimento que se pretende transmitir. ao tipo dc ohjcc- 
tivos de carácter iiirnialivo que sc querem a t ing i  A metodolo_gia de ensiiin uni- 
versiidno. rriais do yue  qualquer outra. [em que ter como l~orizon~e a especifi- 
cidade da maréria a ensinar e os seus pressupostos epistema16gicos. 



Convenhamos que é muito despresrigiante acei~ar facitanicnle. em relação 
ao professor univc.rsikio, algo que ninguirn hoje aceita em relação a nenhum 
prnfessor: que ele não possua uma lomação profissional especifica e se limite 
a ficar i cspcrii que a expeiaigncia do passar dos anos Ihe que v5 niosirando 
quais as atitudes e estratégias pedagogico-didáciicas que precisa de assumir. 
6 indispensA\jt.l que faça um esforça de reflexão. quc se preocupe em encarar 
os pinlilcnias pr5ticos do ensino B luz da análise teíii-ica dc algumas das verten- 
tes essenciais do fenómeno educn~ivo: a aquisiçãn e ti-ansmjssãci do conlieci- 
mento. a especificidade da comunicação pedagógica, ris caractcrÍsricas do dis- 
curso pedazó_oico universit ;rio. entrc ou trzis. 

Creio que um pi-ofcssor universitario. mesmo que não seja um especialista 
des~es ternas (corno eu não sou). náo pode deixar de lançar sohre eles o seu 
olhar treinado de especialista dc oulras Areas. a sua capacidade analítica c cri- 
tica de investigador. N30 é suficiente fundamentar lima actuação pedagógica 
nas liçócs da experiência e nos preceitos do bom senso. 6 que. com tudo o que 
iém de imprescindível e de insubsti~uível. a experiência e o hom senso precisam 
de ser sempre acompanhados e continumente questioiiados por uma conscien- 
cialização tehrica c por u m  esiiirço de actualização. Sem isso. depressa a expe- 
riência degenera eni roiina c 0 bom senso resvala pura o lugm-coinurn. 

Se. durante muito tempo, a inipreparaqão c eventual incornpeténcia dos pro- 
Cessores universiririos rio 5nil-iiro pi-dagózico não foi muiro prejudicial. foi pnr- 
que só uma minoria acedia ao ensiiio superior e ri universidade era. mais do que 
quztlqucr outra instituição de ensino. a *'cçcola dos Tierdeiros". frequentada por 
uma populaçãci estudantil preparada e motivada socio-culluralmen~e e capaz. 
portanto. dc ir consmiindo o seu saber sem uma decisiva iriterferCnçia do pro- 
lesqor. Mas ho-jc a universidade tomou-se acessíx~rl. felizinente. a um público 
muito mais vasm e ~r;insiòrrnou-se numa escola de massas em que oq estudan- 
tes, além de chegarcrn rncntis prep:irados -porque turnbéni o ensino secunda- 
rio arsavessa a crise decorrente da nicsrna, e desejivel. democratizaçiio do 
ensino-. rêm muitas vezes uma grande desrnotivação resrtItante do modo alea- 
turio de como rêm que fazer a "cscollia'~ dos cursos. 

Esta profunda alteração, quer quatiritativa quer quali tal iva. do público que 
riccdc ao ensino superior. tem que ser encarada de frente coniri uni dos principais 
probletnas que pressionam a Universidade ria conjuntura cictuul criando uma siru- 
a ~ ã o  dc tens20 resulvunte da necessidade de responder ao inesino tempo a solici- 
taçõcs quc niio scí s3u dificeis de conciliar como podem até entrar em çoIisão. 
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,A Univemidade precisa cnicinlmenre de encontrar meios para conseguk que 
os docentes-inllestigadores se t;intanr motivados para iiivestir n5o apenas na 
invesiigaç5o mas lambem no ensino. encarando a iiinção docente como uma 
verrente prestigiante da sua actividade. em fecunda interacçào com a investiga- 
ção. Sabemos que é uni des ípio  difícil de aiingir: as tão correntes vicisçitudcs 
e atrasos na c m i r ~  parenleiam que não C fácil conciliar a actividade de inves- 
t i~ação com a actividade docente. numeadanienle se esia h r  encarada a sério e 
passar a cxigir um grande investinie~ito. comci sempre exigiu aqucIa. Scin 
esquecer que. para aléin dcssas duas lunçcies ccnrrais. o profeqsor universitário 
tem airida outras obrigaçócs. como por exemplo: proniover o contacto da sua 
universidade com a coiriunidade cientítica ~racioiial e internacional. assumir 
tarefas osganizativas e institucionais. intervir no âmbito da extensiio universiti- 
i-ia. Cumpre reconhecer que s,?o muitas as tarefas e que a quantidade é difícil de 
conciliar com o padrão de exigência. eni termos de qualidade. em reIaq5o ao 
qiial il avaliada a sua liii~na de as desempeiihar. 

No quadro desta sribrecai+~a de 1Bnçcies. tem sido a í'unr;.%o dc ensinar a mais 
ftequenter-tiente sacrificada e. con<egucnterncntc, çonio vimos. a mais arnpla- 
mente desprestigiada, o que tende a p6r- eiri risco a conciscência do próprio 
"niicleo duro" da definição da Universidade como lugar da criação e da trans- 
rnissiio do saber. Mesiiio tendo em coma que h5 outras i'ornlas. além do ensino. 
de transmi ssào do saber produzido na Universidade - nomeadamente a publi- 
ctigãu. que ocupa. e corn toda a justiça. o Iugar dc maior prestigio e incidência 
tia pro~ressãu do prokssor na carreira universi tiria -, nao podernos esquecer 
que o erisinn está ligado ;i Universidade desde a sua gériese corno insriruiçãri e 
que nunca estelre dela afastado ao longo da siia vida multissecular. 

Este x,ournento de ordem diacrónica no sentido de deknder iyual imprir- 
tdncia da invesrigação e do ensino. e a sua inseparaliilidade. como mço  espeçi- 
fico e definidor du conceito de Universidade. é coadjuvado por argumentos de 
orcicrn sincrhnica inerentes ao facto de existirem. actualmente. quer irrctituiçòes 
consagrada5 h invcs1igat;at.i sem funções: no Zmbito do ensino quer. por nutro 
lado. estahelecirncnrcis dc ensino superior sem funções no h b i t o  da investiga- 
ção. 

Para poder coritinuar a cxistir como iiisljluição distinta das referidas. para 
poder ocupar uma posiçk e~pecíf ica c psesiigiad;~ n o  inlerior de um espaço que 
j5 nlio é sú seu. a Universidade zeni que se assumir comti instiluiçán pluriva- 
Icnlc c plurifiincional, iem que encontrar foririas de gerir as colisfiex e coiillitos 
de interesses dcsc~icadc:idos no seu interior pelo desafio de conseguir respoiider 



aos condicic~nalisri~os do presente sem sc dcss:ii;icteri~ai. rin relriçrici a um;i i nia- 
geiii que det6in dcsdc o piissado. E tem de o razer ieniaildo manter a qualidade, 

iqto é. não dcsrnerccendo do c<inceito de "excclCncia" inscparivel do ideal uni-  
versitário. 

Tem que o fazcr. tanibim e sobretudo. para mino[-ar o peso da sua auto- 
cunsciéncin e iniplac;ivel. ess:i acuda e auto-punitiva lucidez que é inerente h 
condição do universir5rici e qiic. longe de rejeitar. cieio que dcvcmos assumir 
crn pleno: 3 Universidade sti  mereccrsi ser considerada a sede por circ.cl~ncia do 
desenvolvirncnro do espírito critico sc wuher cscrcê-10, antcs de rnais. cnr reIa- 
ç<io a si prcjpria. 



Formação Inicial e Práticas Pedagógicas 

D~:" k'ciriiiin Brnen e Dr:" Dirlcí. Rrr~ljo,~ 

Nota previa 

Ao iniciar esta breve corriuriicaqZo pretendemos. erri prirrieirci lugar. Ièlici- 
iar o Consellio Pedagcígicci desta Faculdade pela pertinêiicia do tema que hoje 
põe r i  dcbriic: A Foczildadc~ dr Letras: eririr a Irii)c~sti,qnq~70. o E~zsinc~ e a 
Criltirrn. 

Aceitamos o desaíio e decidimos apresentar o que coirsideramos sei. algu- 
ma< ~(ricccssidadcs de adcclunqUo~ do modeln qiie o Ramo Educacional tem 
seguido. Assim. esta carnunicação ciryanizar-se-i ern duas partes: 

1. Numa primeira apresenrarei os qjusiamenios que consicleramos rirgentc 
realizar ao modelo de fcirrna$5o inicial. E siio irEs: 

1 . 1 .  r-iccebsidade de formar a pessoa moral do jovem professor: 

1.2. necessidade de continuar a foni~a@o do pi-ol'esscir nprís a i'r.irmac;ão 
inicial: 

1.3. necessidade de realizar pancnariados com as escolas com ris quair; 
trabaIhamos nu formaçzo cor1 t i~~ua.  

2. Numa qcgunda parte a minha colega Dulce Ramos aprcsenlarii argumen- 
tos que fundamentam as nossas propmtas - iiisistirá. quasc exclusivli- 
mente. no perfil dc enlradii dos joveiis candidatos 3 Licenciatura ein 
L.L.M. - PortuguEsJ Franccs. como iilertii para o pcrfil dc saida (ou dc 
eritrdda no es1,'igio). 



Introdução 

"Qualquer forrnztqk inicial merece scr pcriodic:imente inepensada eIn fun- 
ção da evoluçiio das candições de irabalho. da formiila~iio dri pedido. da5 rcc- 
nologias ou do estado dos saberei" Perrenciud ( 1993: 137). 

T~mbGrn pens;ifiicis que cste é o rnomzrito dc repensarmos ri R a m o  
Educacional. Isto apesar de conçordxrnos com Vaz quandn csra aurora afirma. 
num estudo rcaIizado em Março de 1986 (nind:i o Ramo Educacional FLCtP nrlo 
zinI-i~~ sido criado) que. no campo da formaçzio de pi-rikssores, as Iiccnciatui-as 
dos Rariios dc Formaç5o Educacional suryirrirn como um prrijccto incivador. ati 

conlèrirsrn 55  Uni\-eriidadcs iimri competgnciii proiissiunuliztinte e ao opcraci- 
ona1it:irem uma formaçC5o pari1 3 inhnnação. para a i~ l lcxão e para r i  compe- 
rência. ritrav6s dri rclriç50 teoria-pi+;ítica e da dcscentrtiliz3çSo. Prctcn dem o s 
aqui alertar para a niices\id:idc de se i'rizzr o csludo Jii impacto do Ramo 
Educacional. com base em prohlei-tlas que Lemos vindo a detectar e que pcnsa- 
mos só tereiii so1uq;lto se rissumidos por toda a coinunidade científica. 
Referimo-nos aos perl?s de eii~izida e de snidii dos jovens candid~~io.; a profes- 
sorncu I. às i rnp1icnc;tics daí decorrentes. ao ti ívcl da: 

i) falta de articulaqão ctilrc a I'on~iaçiio para a discipIitia c i1 lumaçao 
pedagógica: 

i i )  dificuldade cni cnccinirar escolas que prciendani traba1li:ir com ris insti- 
tuições de Ensino Siiperior na forrnriqáo de professores; 

i i i )  ialta de fom;iç%o especifica e Enhrituciotializada dos orientridorcs: 
iv) desairicula~ão cntrc a instituiçiiu de forinaqao e n escola. 

E riesta perspectiva que ;ibriic;arernos o desenvolviiiienio desta cornunica- 
çiio, :io defendeinios que a firitllidade da formacão inicial deveri corisistir no 
desenvolvimento de uma prolissiniialidadc docente bnscnda no sentimento de 
pertenç:i 3 u n ~ a  ~li isse pinfi~rinii:il c niima fone i'orrnriçno pessoal c n~riral. Ao 
l;1z2-lo. náo prerendsnios decvalorizar o domínio do SABER - que também 
constitui unia das nossas gnndes preocupaqões - antes cvidençirrr 3 desvalori- 
zaçiio a que tetii sido votadri (i SABER ESTAR. Neste sciitido. relemhrmos r i  

prcciuso contributo que o CRUP (Conselho dc Reirorcs das Universidades 
Portuguesas) di .  quando afjrmii que "todo o profe.;sol- O ~irolèssor de <<alguém* 
ensinando (caEguma coisa>). nurtr dctcrminado contcxlo e com uma deterniinada 



final idade ( ...I 6 essa vertente. dada pela formaqãci dc base dos professores, que 
Ihc dá o domínio dewc <<alguma coisa». sem o qual não se pode falar da activi- 
dade de ensino. Mas como educador. a sua actividade tem de assentar numa 
sólida formação cul~urril. pessoal e social 1 ...I. O prolès~rir é unia figura de cul- 
tura>> (CRUP. 1997: 718) E este o tilaior problema com que o Ramo 
Educacional se confrcinta - o déiicir culiurril I vivencial dos candida~os a pro- 
fessores. Daqui a preinência do ponto seguinic. 

1.  Da necessidade de formar a Pessoa Moral do jovem professor 

Estrela (1991: 583) considera "premente a iiecessidade de se considerar 
seriamente a fonnação mora1 do professor". Odeie Santos. num texlo escrito 
rcccnicmcnie. derende a "imperiosa necessidade dc repcnsarnios a dinicnsão 
cultural. sociopoli~ica e humanística da fiorinação dos professores do ano 
700V (1998: 3). 

Com estas investigadoras ascumimos a t'rmnçdo social da docEncia c por isso 
çonsidennios que a conduta do educador [em de ser eticamente regulada. 

Estrela equacirina a questão aqui levantada - a necessidadc de que os pro- 
gramas de forn~açiio de professores assumam o desenvolvimento pessoal dos 
profissionais que cei.1ilica - dizendo a esse proposito que actuaImente "os 
temas éticos e deoritalrjgicos relativos ao exercício da Ilirição doccntc assu- 
mem um estatuto verdadeiramente marginal. Tão pouco parecem estar presen- 
tes nos actuais pianos dos cursos de Ibrmação de professrires. onde. com raras 
excepções. mal se descoi-tinii uni espaço e urn tetripo para a reflexão e debate 
dos prnhlemas Jconiológicos ( o  que náo significa. evidentemente. que eles 
se.iaa toralnrenze ignorados)" IEsirelri. 1991 : 58 1 ). Comungamris. com csta 
autora. a vontade de repensar as finalidades da fori-i~aqão. no sentido de as ade- 
quar h modilicação do conceito dc professor com que ci perícido que vivemos 
nos confronta. 

Neste domínio. imporia reflectir acerca das perspectivas e dos conceitos 
com que os alunos chegam aos progranias de fosrn:ição de prokssores. pois eles 
influenciam em zrande medida aquilo que eles aprenderão. E I ~  l-iora muitos 
autores (como €,isto11 8r Zeicliner. 1993) esclarcçain que as representaçoes se 
podem modificar. tambSm 115 estudos que provam que a Ihrniação inicial não 
altera essas ideias previas dos indivíduos. antes as rehsqa e confirn-ia. acres- 
centando até que as predisposigdes dos alunos exerccm lima soci;ilizat;ão muito 
mais poderosa do quc a i'urmaqão ou a socializuc;io iio local de trabalho. 



Contrsirian-iente ao quc iiririnaImente a entidadc hrrnadoru faz. MarçcIo 
11 9941 coi~sidcra que :i formaçiio inicial deve proporcioliai- a çonscicnçiaIizaçSo 
das concepq6es cpistcniol6gicas iniciais e. se necessi'irio. provocar a ~ d i  sscin5n- 
cia cogiiitiva» nos professores c111 l01.1naçZ0, no sentido de iilrcrar cssas crenças. 
concepçcics ou ideias prévias, explorarido ali altcmntittns possivcis. 

Tri~nhém a bibliografia irlaiiva ao professor de 1íngu:i estraiigcira nos 
remete para csrc mundo de signilicaqiics. ao referir. para alem da cornpethcia 
linpuisiica e da çrirnpciEncia pmt?ssionzil. a cxis~L-nciii de unia "pcrsonniilit6 
Cdwcai i ve". çunstituida por ctinipei2nciris que n30 sào i rncdiatamentr ntiliz5- 
veis: "niErnc cn I'cirrnntion initiale. (in nc trrivaillc pas i partir de ricn. mais bien 
à partir de convictioris prernii2rcs éiablies et Ic_oitimahles" (Beacco. 1497: 47). 

Assitri. nos estudos que iciiios vindo a realizar. teri?-nos p;irecidli que. niaic; 
do que a forniriç5o o u  a sciciiilizaq5o na escola, o inundo de ivprer;entações qtie 
consritrii o SER de cada uin - islo e. o "sistema de crciiças" (Estrela. 1991: 5SW 
que cricfa um Ira% - C O verd~ideirri motor do sistema educativo. A Scirnliiqr50 
p:irece çonipetir 3 illipnnal~lc ~arefri de deserivolver rici indivíduo ri capacidade 
de cnnscicncializar o seu papel ria socicdadc e a de acoiiipariliar as ¢sigEnçias 
ditadas pelas translòrti~açòes sociais. pois é fundamental qi ie o jovein prrifersor 
que formamos se conheça a clc príiprio enquanto adulto cni desenvolvinisntn. 
capaz de conti tiuatnente desenvolver uma hrniaqiu moral. pessoal c >cici;il. 
pois 113s palavrs de Esrrela ( 1  99 1: 589): "3 eticiícia docenic e Iirn problema de 
devi r  (hccorning). em qiie ar; signi l'icaqòcs iissurneni 11111 papel relcvanie. e 
depelidc de rtm ripropritido sistema de crençris". 

Desie modo. consideramtic; que a finalidade da Icirrnaqão inicial dever5 ser 
a de re3li~ilr urna tòm~ação para :i reilesào. dotando o fttturo prnfe5sor das 
capacidades necessárias para ser agente de cresci mcii~o e mudança. dentro e 
10ra de si mesmo. Isto é. devc ccIiicar liara o imprevisivel e dar ari docente 3s 
técnicas apropriiidas para a solução de prohIenias concretos. pois o professor 
consliinternents actua cni real idades inccnaç e variáveis. 

Conconii triiiten~en tr. B Iai1c0 e P3çlieco 1 199 1 ) i iidiçaii~ 3 necessidade de 
que a 10rmaqici inicial favoreça a atitude crític:~. isto C. Carnec;:i aos professores 
ris meios para pensarem o seu pr6priu cnsino. e elementos que permitani a sua 
n-idhoriii i- aperl'eiqoamenio. Do mesnio niodo. Eszre1:i. A. (1992) idcntilica a 
forinação com a capaciiação do individuo para o quest ionarncnio de si e do real 
e Estrela e Estrela r 1977) considerani indispens5vel que a fomiaçxo inicial çoti- 

~rihua para a aquisiqio de I-iábitos de pesquisa e dc u~ii desejo de renovaçao. 
Tritnbém Liston 8: Zciçlincr ( 1993 ) preconizam urn prnpr i ia  de lormaçso 

dc prntcssorcs que forme profissionais que rdlictam sobre :ts suas decisões c 



condutas c niio proCcssorcs que dominem um reperrório de destrezas doçenles. 
Nas sua5 palavras. preleiide-se que os prrifessoi+es sejtirn: i )  tecnicu~nenie coni- 
petentes no ensino e na gestão da aula: iiJ aiialiiicos na sua prática: iii) consci- 
cntcs dc que o cnsino i umti ricli\.idade com conseqiiEncias éticas r rmorais; i i ~ )  

sensíveis h necessidades do5 alunos. 
Por outro lado. Devclay (1994:lS) defende que a forniação inicial sqja a 

csinergia» de quatro campoç: 2 DQ C 2 PP. isto 6: o cai-i-ipçi disciplinar {saberes). 
didzíctico (lógica dos saberes). pedagógico (lógica da saia de aula) e psical6gico 
(rclag5e e n w  os alunos e o saber). eni que o , S O ~ > P I '  c O ali~iio ocupam ambos o ccn- 
rro das preocupaqões. mas onde é a constmção da identidade pessoal que sc joga. 

Se acejrarnos cstcs pfincipios. ent3o educar e ensinar é permitir um contacto 
com a cultura. pelo que se evidencia 3 iniportincia que a cxperiéncia cullural 
do prokssur desempenha no processo. Se enquadi-annos a questão no contexto 
quc acima estrí descrito. rapidarncnic percebemos o desafio que este facto traz 
h formação de professores - cada ver mais é preciso valorizar as dimensões 
pessoais e culturais. e não os aspectos ticnicos da psolissao. 

Assim. preteiideiiios alicercar o nosso traballici eni duns palavras-chavc: 
<r[ornlaqão» e r<dcscnvcilvirnento~~. considerando que o termo foi-irraqi?~ abarca 
quer a ctlt?r/;iririeirfc. técnico quer a coi?ipolirnrr p~ssoli l .  ao rnesmu tempo que o 
tcma desei~~~uIi~iinerrto implica a ideia de ei~riluçüo. 

No entantn. eslamtis conscientes das dificuldades que este pressuposto 
implica: Niivoa ( I  992: 26) salienta estas tirniiações ao identificar uma oscilaçSo 
entrc "hrC!, pólos: p neto do lógico (privilegiando as técnicas e instrumentos dc 
acç"). discipliiiar (destacando o conhecimenio de uma dada rtrea do saber) e 
cienlitlco ~rcfcrencilindo as ciencias da educação, numa perspectiva autónonia 
ou enquadradas por outras ciencias sociais e liumanas, especialniente a psicolo- 
gia)". Este autor refere as dicotornias que a partir daqui sc tende 3 reproduzii- 
lcon hecimeri to fundamenlal / conhecimento aplicado, ciEncia I iéçnica e sabe- 
res / métodos) as quais causar%i no fururo professor a ideia errada de que os 
diferentes domíriios da funçao docente (técnicas, salieres c interncqfies) estão 
iraccionados e san indepcndcnies. 

Também o CRUP aiYma que a "forri-iaçiici nati se pode rcduzir A sua dimen- 
s5ri acadéniica (aprendizagem de conteúdos orgaiiizados por disciplinas). mas 
tcm de integrar uniu cornponenle pririca e reflexiva. S6 esta componeiite per- 
mire I ...I (.i desenvolvjmento da sua capacidade de compreensão do real através 
da observação e da inIervenç50" (CRU? 19'37: 8). concretizadns. no riossa 
~riridclo. arravés do estfigio pedagógico. 
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E este o significado &rico que pretendemos extrais dos Seminários de 
Metodologia do FrancEq rcalizado~ no 5" ano. Centi-ada no pr-urricltrn, a inves- 
ligação que ;?i se realiza assume a estágio como um projecto pessoal e o pm- 
fessor como um investigador dos seus actos. Os conhecinienius e as icorius acn- 

dbniicus sio tema de diçcuss50, mas rio sentida em que ilustram resuliados e 
esclarecem o debarir. pois "é no conhecimenro oliiido na pesquisa durante o 
pracriclirri que se iniciam os trabalhos do serninirio'' (Zelchner. 1995: 127). 

Na realidade. rarnhém o CRUP valoriza o papel dos seminArios. "se orien- 
tados nurria lógica de projecto. de fomacão-acçao-invesiigação e se. caso isso 
seja possível. açompanharcm a priitica peda,;Ogicàq (CRL.JP, 1 997: 9'). E alerta: 
"I? importantc que o saber adquirido na foi-tiiacrio iriicial não assuma um carác- 
ter exclusivamente acadérnico. mas lenha também \rerteritc< tilultidisciplinares e 
orientadas para questões da invcstigrição actual. L...] S6 este contacto [com a 
investigasão] o pcider~í ajudar a percebes a natureza. ;LS prohlcmáiicas. os mero- 
dos e o valor da produção do conhecimento nestes doinínios. perniitindo-lhe 
descilvolver. ele próprio. uma atitude inve%tisativa. dc abcnura à reflexso e ao 
permanente aprofùndamcnto do seu pr6prio conheciniento" (CRUP. 1997: 9). 

No cntanro. do que foi diio ressalta como cvidente uma condiç5o de opera- 
ciontitizaqáci das intençfies que aqui enuncirimoç: quc iiãe sii os nrienradores. 
inas ~ariil>éni as escolas. asxumam iini compromisso com o projecto de forma- 
çio de professores em quc aceitam participar. facto que a aus2nciu de Iaqos 
estreitos entre a uiiiversidadc c as escalas r a falta de prepai-aç5a fomial dos 
orientadores n50 fat-orcce, 

2. Formação inicial - e depois? 

Apesar de tudo o que aqui adiantamos e da irnport5ncia que atribuimos à 
i'ormaqao inicial. considerainos que "a maior parte da fnrrnaçào necessliria para 
sei- pi-ofcssor n5n pode sei- adquirida durante a formação inicial. E isto. 5eja por- 
que tal iornlaçao só é possívcl a partir da acqão e dos problemas nela encontra- 
dos. sqja. porque a durução razoável de qualquer fortria~áo inicial. nào proporei- 
onariri o tempo suiiciente para toda a fomat;ão necessaria. seja. ainda. porque 
muitas das necessidades só surgirão muitos anos depois dc inicir-idas as activi- 
dades rioccn~es" lcamptrs. 1995: 4 1 ). Foi neste pressuposto que  os briseaiiioc 
para atirmamios a nossa crença de que a instituiçiio de i'c)rmação não deve con- 
siderar o seu devcr cumprida no momento em que atribui ao estagirírio o seu 
certittcado. ariccs dcve coniinux a sua função assegurando-lhe. na formação 



continua. çondiqões para a forrnat;ão permanente c u desenvoliirnen~o profissi- 
onal do docenie. É quc cste s6 atinge a plenitude quando assente numa cultura 
prntissianal (no seio dos professores) e or~an.nizacioila1 (no seio das escolas). É. 
pois. do caracrer inacabado do trabalho de rormac;ão inicial que tentaremos 
encontrar cvidEncias nas I inlias que se seguirso. 

A justificaçiio do que aqui nos propomos. não só para n esiasiliriri. mas Zam- 
bém para a insii tuição de ibrmaqão. enconcrámo-Ia em Campos I 19'35: 43), 
quando csrc autor afirma: "Tendo presente a diminuição de necessidades de for- 
rniição inicial de prolèssores c as crescentes exiggncias (quantitativas e qualita- 
livas) rela~ivamenie i formação contínua urge unia reoriei~taçiio das activida- 
des priorit9rias das instiruições de forrnaqão inicial. Eslas rerão d e  ver 

rcconliccfda a sua participaçãii na fonnaçào coniiiiua coiiio actividade priori tá- 
ria e deverso organizar-se em consequència. Nes~e contexto se enquadra o seu 
maior investimenlo na f'orrnaqão pús-sraduada. cada vcz mais necessária para o 

exercicio de fuiições especializadas Inomeadaiiienie. formaçào de formado- 
res)". Assim consider:iinus que. se realizados numa triangulação entre a forma- 
$50 inicial. contínua e especializada. os processos dc investigaqão-acçâo-retle- 
x5o ganhariam um novo sentido e a consistência de que necessitam para se 
cfcctivarcrn. 

Na realidade. esmdos vários rem provado que, após a obtenç30 da licencia- 
tura. ao assumir o primeiro emprego, o professor principiante põe de parte todas 
as ideias. conceitos e cnrnpetencias: i )  que não se encaixam nas suas representa- 
sões prévias: iil cuja efic5ccia 1120 foi suficientemente provada: iii) cuja operaci- 
onalitaçio lhe provocri insegurança e ameaça o principio de sobrevivência. 

Par outro lado. relembramos. com Campos ( 1  9953, um problema que diari- 
anlenre sentimos: o excesso de professores formados pelas instituições a isso 
votadas e 10rrnulánios uni novo desafio que gosiaríanio~ de propor 5, FLUP: 
"FormaçiTu Inicial - e depois'?''. Pretendemos, coin esta questiio. propor que se 
mantenha ( e  se pos+ivcl ridequc) ci que se rem vindo a re. 1.- LLPJ- mas ao mesmo 
tempo se inicie o investimento na Ilormaçzo pós-inicial, isto é. eni  programas de 
induqão proiissional . 

Gostariarnos. assim. dc tcminar cstc ponto cilando Flores ( 1997: 308). que 
considera: "Seria extremiimence vantajoso conceber e iniplementar medidas de 
apoio e assisiência ao professor principiame [...I no sentido de promover. num 
5rnbito mais alargado, programas de induf.ão". 

Porem. esre complexo sistema só ieri condições de se iniplementar se inse- 
rido numa rede de partenaiados. A isso nos dedicarcriius no ponto seguinte. 



3. Da necessidade de aproximas a Universidade das EscoIas 

O CKLTP. no seu texto dc 1997. considera quc n Pi-ltica Pedq0gica deve sci- 
61 o rnorncnto. poi'escelência. da integr;ic3o de sabeiaes e 3 ponie enrrc dois mun- 
dos quc. no seu cofijunrri e nas srtaq intcrreliiçíics. constirucrn o seu enquadra- 
ineiito hnlidivo instiliicioiial: ci niundo da escola e O t~~l indo da instituição dc 
Inrniaqão inicial. E muito inau par3 O ~ I ~ ' s e n ~ * ~ I v i m e n t ~  pessoal c. profissional 
do professor quando csics dois mundos sc desconticcem ou contradizeiii. Por 

isso é iundxnental a orgttnizaqão da prsrica pedagógica segundo um princípio 
c!e relaçr?ci interin.;titucionriI" (CRUP. 1997: 9). Por outro lado. cste grzipo de 
Irriballio alirn~a q u e  os ol~~jecrivos de fomrtç5o exigçm çciiidiqõcs dc opcmcio- 
nsilizãqiics. que pasi;aremos 3 indiclir: i) núniero sul'icientc de escolas e contac- 
tos Ficeis cncre N a s  e ti institujq50 de forniaç5ci: i i )  bons alunos h entrada da 
prhiica pedagóeiça: iii) bons i'osri-iadorcs em ambos os tipos de instituiç3o: iv)  
uina matriz conccptual que oriente a práiica pcJ:igógicrti. 

Estes drsal'ios passarn pelo cstrihelecimento de uiii ~irntnculn entre iis uni- 
vcrsidadcs r as escolas. o que teria reflexos na escolha dc profissionais cnm iim 

perfil mais adequado. por um lado. e Ihes ofereceria utiia fomac;zio que possi- 
bilitaria uni comprometitnctito coiil os princípios ei;tratfi$icos de lkrmaq2c1 ini- 
cial adoptados n;i instituiqao (Pacheco. 1995). 

Deste rnodo, Lisron & Zeichncr í 1993) alertani: fii7. falta uma maiut inle- 
I-acção (lcia-se coordennç3« e cocrênciri) entre os professores da irea cicririfica 
e os da i r t i1  pedri26giça. por um lado. e enrre a cnrnpriiicnic ierjriça rrerilizadn 
dcnrro das universidades) c o ii+;iballio de campo (rcaliz~ido na5 cscolasl. 

Parccc-nos urgente mudar 3 rclasão das escolas com as uniilersid~des, no 
sentido de: i )  uniri maior pmicipaqào da escola nn planilicztqão c a\-aliaçrto dos 
programas de forrnaç5o de protesçnrcs: i i )  lima in:iior intcrvenc5r) das 
Universidades n:i formaç5ri permanente dos doceittes. crii especial dos que Ira- 
balliam eni parceria coiii n iiisiiiuic;firi. 

É Linia necessidade recente. pois etn formaqões anteriores a esta que agora 
lemos. a unir-ersidiide ii ris c~coltis iinhani funqõcs difei.eiites na preparaçso do 
professor - uma cissuiliia a sua fbrn~açáci científica e outra a pedapngica - que 
aconteciam rnesrno eril momentos rotalmente diferentes do seu percurso profis- 
sional. Estes factos tomavam-ii;is entidades paralelas. 1150 iiccessariarnentc con- 
jugaclas. pe lo  que r130 sr fazia sentir a neczscidade de iimu mútua compreensão 
do traballio realizudri. O iiçtual quadro Icgd da formaçãn iiiicial dc ptol'cssores 
k .  porem. completamerilc difei-eiitc: a hahilitaqao do profissiona! acnniece no 
início d;i sua fr~rmaqiio. sendo a responsnl-iilidadc d n  rrirtt~aqiio dividida entre s 



universidade e 3 escola. Este facto exiye aIteracões iniportnntes q u e .  no entanto, 
ainda náo ocoireram: por u m  lado o estabelecin~eiito de um sistemii de parrena- 
riado cnire as escnlas e a universidade e. por outro, a iÒmaç5o do orientador. 
urna vez que ele acumula as tradicionsis tarefas dc supcrvisiio ccim as novas 
l'unçfies de orientação - se ao primeiro cabia o papel de sociaIizaçáo ou acultu- 
ração do futuro prefcssoi. na cultura docenre. ao ~ e g ~ i n d o  compete-lhe ser um 
educridrir, um formador. no sentido que an foriliador não se cxi fc apenas qiic 
eiisine conici eniinar, mas a vivcncia de situações reais de ensinolaprendizagem. 
para com base nelas Te fazer a lignq5o entre ;i teoria e a prático. 

No cntaniu. no espaço de dez anos em que 3 Uriiversidade do Porto tem 
vindo a assumir a foi-mação inicial de profcssorcs. niio rnudriu a i'onna de con- 
tra~rrulizaçào das escolas que corn o modelo colaboram. nem se criaram condi- 
ções institucionais de liirrnticiio dos orientadores. como a siiuiição exigia. 

Assim. e segundo Field (1Y94) os orientadoi-cs coniinurim 3 Erizer o que  
faxiani quando eram supervisares. isto é. amparam os estagiários nas vivétrcias 
da pratica pedash~ica, s i i  quc o l'azem diiraiiie mais Icnipo do que er:i costume. 

Isro acontcce rio inesnio tempo qiie 3 univerqidade rcclam:~ por ter visln 
reduzida a carga I30rrjri;l das disci pl inris ~~çi~.nt í f ic i i s» .  pelo que te\-e necessidade 
dc eliib<iras currículos rilenoq ambicioso5 do que aritcs. .4 conjugriqão destes 
dois f'actcire~ tern consequências graves para ri estagiário. que t.ive entre duas 
entidades desencontradas: uma  que fa7. nicrios por i'r-ilta de tempo. outra por não 
saber níqus c como fazer. O es~:igi;irio vê a S U ~ .  formaçãn enipohrccida. pai-que 
dividida entre uma teoria - riiinisrradn durante qualro anos na universidade - e 
lima prhzica - finalmente facultada lia e~cola. mas cujo tral~alho versa essenci- 
almente os aqpectos ~écnicos do "iiprender a ensinar". aqueles que faciliram a 
sobrcviv2ncia na sala de aula. 

A realidade precisa de ser diferente - "lt i s  nccessni-y now to havc a combi- 
ned progam. botli ~clíool- and universi[. -based [...I Each side of tlie partners- 
Iiip hetween sçhool and rrniversity inust build on Llie work rif ~lie ozher" (Field. 
1994: 69) - uma vez que O tempo que os alunos passam na Ihcrrldade é niciior 
do q u e  outrora. ele precisa de ser corripensado na esccila por uma séria refiexão 
acerca dos aspectos sriciais. psicoló_oicos e filos6ficos iniplicaàos no processo 
de ensino-aprendjzaseni. Para que tal ribjcctivo seja cumprido. derem exist i r  
Iinhas de i'orqa quc fidciiltem ao orientador c h priipri~i escola a compreensáo de 
todas as variáveis curricul:ires cm jogo. e quc os preparem para se tornarem 
menibros activos na coiistnigio do cun-iculo dc rorn-iação do jovem professor. 

Só um programa sisien~itico c combinado entre a eqcrila c a Sr~culdade per- 
ttiiil: a consecuqão dos okijectivos de formaç3o. uma vez que os orienladorcs e 



I1 ENCONTRO DF: Q ~ I E S T ~ E S  I ' E U A G ~ G I C A S  

as escolas precisani de conhecer oc pontos de conLaçlo entre as experiências 
que a prática faculta aos esiagihios e as perspectivas apresentadas na facul- 
dade. Do mesmo modo. só coiil-iecendo os dcsaiios que os profes.iores principi- 
anies terão que enfrentar a faculdade podcrá fornecer os insrrurnentos teólicos 
que Ilies perniitam fundameniar as suas opqões. de  foi-ina a que cada uma des- 
tas duas entidade? veja o seu ti.ahallio construído nas bases que o nutro I he dei- 
xou. Assim. a mesma autora considera que enquiiiito o traballio das orientado- 
res não for rigorrisarnentc cornplenientar do que foi realizado na faculdade. a 
teoria e a prática continuarão, na rnellinr das hipúieses, independentes. e na pior 
em çonllito - os estagiirios. cnire duas lógicas por vezes difcrcnics. sem que o 
saibam, conrinuriri?ci a conjccLui.ar eles próprios as conexóes. w pura e si~nples- 
inente abdicarão de as fazer. e o resultado continuará a ser tima mama de reta- 
lhos com inforir~açSo. mas sem relaqáo: "If this is noit doi~e, schoolq will conti- 

nue to do the same as they have done i n  thc pasi but. becuuse of the increased 
tirnc. will do 'mure of the same'. Because of  their reduced r-inie with sttzdents. 
universities wi l l  do less ai' whnt ihey once did. and they will be a secrion of ~ h e  
program that wilI fall through tEie crack berween rlie twri" (Field. 1994: 64). 

Conclusão 

Esi5 por fazer. na FLUP. a avaliação do impacto d o  Ranio Educacional 
«uina década depois». 

Esta comunicacão pretendeu ser a expressão da ncccssidade de se realizar 
um estudo sobre o impacto do modelo no sistema, aproveitando. ao rncsme 
tenipn. para encontrar lhrnlas de centabilização das suas potencialidades. Cor11 
Lima et a1 11996) sugerimos que os aspectos a estudar incluani: i) O estudo 
conirasiivo dos várioc modcios de fornação e respectivo impacto nas univetsi- 
dades e no sistema educativu: i i )  o impacio no sistema eduçativo dos professo- 
res formados pelas respectivas universidades. isto é. o levantanienia dos cargos 
quc deiem. dos projectos que descnvoIvern ou dos percursos que efectuarani. 
caso tenliam abandonado os ençinos b6sico e çecuiidário: i i i )  as rcprcsenrações 
que os prokssores fbrmados têm da formação que receherarn: i i v )  os pontos de 
vista dos docentes universitários e dos supen-isures das escolas: ir) os pontos de 
vista dos respons5veis das e~colas  b3sicas e secuiidárias; i l i )  o impacto nas 
escolas. ao nível dos projectos e actividades de intervençáo sócioeducativa. do 
eiiiá~io integrado: i - i i )  a cni-relação enue a f0rniai;iio inicial e a procura de for- 
mação no irnbito da pús-graduaçzo: i~iiil a evolução do i.ecrutaniento dos alu- 



nos d o  Rama Educacional isto 6. a evolução da procura social dos cursos de 
ensino. 

No entanto. li5 alguns d d o s  que podemos desde já adiantar ... 

OUTIS anos. temos Duranrc a observaçzo de aulas de Fra11ct.s. ao longa de ai, 
constatado que uma elcvada percentagem de estagiirios evidencia dificuldades 
no uso da Iinsua francesa (LF). piaralclamenie a Lima deficienre preparacão cm 
aspectos culturais. 

Eshs dificuldades dáo orifem a uma seria Iixnitaç3a das virias compettn- 
cias a desenvolver durante o estágio pedag6gico: o mal-estar que sentem - 
peranze o orientados e a turma - redunda na fraca inoiivaqão dos alunos e é. ao 
riiesmo tempo. obstácuIo ao desenvolvimento de todas as outras verteriies do 
snber e.rrai* c mh~r .Ju:~~ i -  pedagógicos do pr6prio esiagihio. 

O receio de denunciar as suas inseguranças impede o favorecirnento da 
express5o livre - do estagijrio e dos priiprios alunos - limitando a comunica- 
ção aos t6picos previnmcnte preparados com o apoio dci orientador. nu i'use psi- 
activa. O resultado 6 pobre, predominando na aula os diálogoc veniciiis (pro- 
fessor / aluno). crn que o professor se Iirnita a debitar perguntas previaincnic 
preparadas. deixando ti-an~parecer cérias dificuldades dc rd'ormula~2o. 

Neste clima de comiinicaq5o limitada. o desejo de participação csponl2nca 
dos alunos moi-re. as i+epresentaçúes dos alunos deixam dc emer-oir. tal corna a 
exprccsàa doi seus reais interesses. Conforme as suas características. a tirrma 
cai ou na apa~alia ou na indisciplina. 

Situacões destas. comportando. obviamente. vários graus de gravidade leva- 
ram-nos a procurar as origens do prohlerna. 

1. Diagnóstico da situação 

No inicio do ano leclivo de 199SJ96. corn 0 iicordo da Coordenadora do 
Ramo Educaciotial (Francês) - Prof. Doutora Maria do Nascimento Oliveira - 
e a colabor;i@ri dcis proièssorcs de Língua Francesa I da FLUP. lanç2mos um 



inqukriio seguido de um leste diagnóstico a que prrilicamente 3. totalidade dos 
alunos aceitou respclnder. 

A rnziio desta experiência é clara: a maior parte das dific~ildades linguísti- 
cas detcciadas durante a olisei-vação de aulas dizem respeito a saberes que 
deviam ter sido apropriados durante o Ensino Básico. Ao Ensino Secundií~io. na 
lfigica dos actuais programas, conipeiiria a consolidação e aprofundrtmento das 
aquisigões anteriores. 

O universo dc alunos que escoiiiemos terminara niuito recentemenre o F 2" 
ano. Isso pcrmjrir-nos-ia Sazer o ponto da sirua$ào sobre as suas reais apropria- 
çoes em língua francesa à enli*adii para a faculdade: simultaneamente. seria poq- 
sível colher dados súcia-cul1iir:iis. conhecer as vivéncitis destes estudantes em 
tcrmcicl dc contactos coin ;i Franqa, 2i lingua c culiura Sranccsas. 

1.1. O~jectivos. perguntas e hipóteses 

O ponto de pmida para este tr~balho foi. pois. a nossa experiência: tínlia- 
nicis a certeza de quc ;i Tall;-i dc i i rn r i  prepardqão linguislica de base. suficiente- 
mente sólida. a d  ao fim do secutidário era a causa profunda dos erros morfo- 
siilt5ciicos dos cstagiirios. 

Os ob-jectivos que defiriinios relacionain-se corzi as perguntas para as quais 
pretendíamos obter respostas: 

1 .  Analisar as principais diriculdade5 gramaricais em LF dos estudantes 
que tenninararn receiiteinente o ensino secuiidArio. 
- Quuis as estruturas graniaticaic que estes esiiidanies n5o chegaram a 

aprolirirtr? 
- Qual o dc.~i)io entre as suas reais aquisições e o pei,fii crlIhii.nl d ~ ~ ~ c j r í -  

i.el cf,i dip/onra~io cnsilio seccrird(íl-io (usando a exprcssãci qiie servc 
de tíh~lo 3 uii-ia puhlicaqk oliçiall neste campo concreto'! 

2. Eslabelecer a relaqão entre ris reitis aprop1~jaç17es dos estudantes e :i 

represcntn$io quc trazem das suas aquisiçõe~ etn LF. 
- T21n çansçiência das suas aprendizagens reais? 
- Qual a d c s ~ i e  cnirc as suas rtipresenraq(ies iiesle cariipn e a realidade? 

3. Prncur;ii- cenliecei- as rcprcscntaqões destes extudaiites sobre a profissão 
para a qual pretendem íorntar-se (o  que poderá tirielii;~r il!lura.; invesli- 
gaqkesl. 
- Quais as expectativas profissionais dos joveiis qiie escolhcm os cursos 

de LLM da E U P .  inscritos eIri LF? 



2. Metodologia da recoll~a de dados 

Constalámtis que seiia viável a l q a r  o inqucriici à globalidade dos çstudan- 
tes de Língua Friincesa T - 180 individuas. dos q u i s  161 aceitaram colaborar. 
Esta larga adesão (fuvcireçida. certamente pela gnrariiia dc antinimato) permitiu- 
nos uriia segurança apreciável no que toca aos resultados obtidos. 

O desenho escolIiido. - qu;inlitnii\.o. descritivo c prk-estabelecido - pare- 
ccu-nos o mais eficaz para triibaIhar com um grupo iiuinei-oso, no tempo de que 
podíamos dispor. 

Assirn. c1abor;limos dois instmrnentos dc i-ccolha de dados: 

- um quirsticinrírin para os: dados pessoais. de resposta mais ou meiios 
esrmturada. conforme a inforniação pretcndidii: 

- um tesre diagnhticci (rei'erido a critério) de conhecimenrns I cornpctcn- 
cias parnaticaitis. 

Fizemos 3 validaçãci interna e èxrcrna dci teste: prociir6mas. sohrcrudo. u 
validade do conttddo por uma escallia rcpreseniaiiva dos iien-is dos progariliis 
e por um especial cuidado n u  acordo das avaliadora?. Pedimos. ainda. uiiia tina- 

lise previa do teste ii uina das docentes de Língiia Frrincesa I da faculdade: i1 

Dr." Annick Pen-rin. 
Rel:~rii.an-iente i fiahilidadc do teste. decidimos: 

- testar cada irem uti1is:indo duas tipolopias dc cxercicio diferentes; 

- cxperiinentar pi-eviaiiicnlc o lesre com urna turma de alunos do 13" ano: 
uniri das oricnradorus que trabalha com os esiagiirios desta faculdade - a 
Dr." Ana Pat11:1 Leiião -passou o reste aos seus nlulios. regisrou reacções 
e Jiticuldades e forneceu-nos ele~~icntos que nos pem~itiram introduzir 
pequenos ajustcs. tcndo. sobretudo. em visia o tetnpci para a realizayiio 
do tesre. 

Utilisámos o lipo dc snrilise dos dados recolhidos quc niclhor 5e coadunava 
com ai  ciiraçtrrísticas das perguntas: quriiititativ:l ou qualitativa. Em rclaqão a 
algumas respostas pareceti-nos oponuno recorrer ii ariilihe de conteúdo. relati- 
varnentc a aspectos umas vezes nianii-estos outras latentes. Interprelimos os 
dadris tòmecidns. na lenlativa de identificar ou inferir opini8es. atitudes e inten- 
ções. Nos casos ern que erricrgirani aspectos iii~prcvixtos criirnus n posrcl-iori aç 

respectivas c;i~egorias. 



3. Resultados olitidos 

O inquérito prévio deu-nos a conhecer: 

- a origem sócio-cultural dos alunos: 
- os contactos que ilinham no prrrsenie elou tinham tido no passado corn a 

França. a Ihgua c cullura [rancesas. fora da situação dc aprendizagem 
formal: 

- as classificaqões rihiidas. na disciplina de Francês na Escola Secundária. 
e no exame de entrada para a Faculdade: 

- as razões da escolha do curso que. ent30. iniciavain: 
- ac suas expectativas proiissionaiç. 

Os resultados obtidos no teste diagnós~ico vieram confirmar: 
- o desvio de que suspeiltArarnos entre ris conl~cçimcnros modo-sintiicticos 

reaIinente adquiridos e aque2es q u t  suposvamenle deviam possuir: 
- o desvio entre as suas represenlaqões sobre os conliecimeiitas que pos- 

suiam e as suas ei'eclivas aquisições anteriores: 
- a diferenqa que separa os saberes da maiaria dos alunos e os dos alunos 

iiancd foncss. 

A? cinteses que se seguem pretendem r\lidenciar algumas conclusões deste 
iraha! ho: rias duas tabelas em aiiexo poder-se-áo consulkr com mais pormenor 
alguns dos resultados obtidos. 

3.1. As estruturas graniaticais testadas 

Um obsen~ador exterior poderia esperar resposias correctas a todas as per- 
guntas do teste diagniistico visto que se tritava de testar aspectos Ilnguísticos 

- previstos nos programas da escolaridade obrigatória: 
- a apropriar. consolidar c aprolundar nnc aiioç scguinics. numa perspec- 

tiva ciclica de aprendizagem: 
- indispensáveis a qualqucr indivíduo que pretenda usar a lingua cm ques- 

tão scm a ambição de se tornar e.sprciali.c?a. 

3.2. O desvio entre os saberes adquiridos e o perfil desejável do estudante 

tnfelizmente. os resultados obtidos no teste cori.esponderam 3s nossz  pre- 
visôcs: demasiadas respostas inccirrec~as. lumando-se ainda niairir o insucesso 
ilas perguntas riienos co~?li-aigiznirres. 



Sublinhe-se que. ao isol:ir alguns aspectos linguist iços. excluiriios o dorni- 
nio da relação: lima andisc conceptual mais "finu. através da riilaliziçaci da 
cxpress5o 1 i r-re. evidenciaria. certarncnte. dificuldades ainda niaiot-es. 
El'ectivsniente. os indicioç cricorizrados mostr:ln~-nos qiie nitiiras das estntruras 
testadas - sob contrõle e de forma isolada - nunca seriam rmpregadris nuin 
rcsre de expressso livre ou. enrão, scriarn "contornadris" de fc~rnia incorrecta, 
enquanto tentativas (l'alli;id;is) de traduqao nior ir ilior LM(língua niliterna)iLE 

3.3. Como avaliam estes estudantes as suas aqnisiçoes prévias? 

A niuior parte dos ii~qujfidos 6 critica eni ielai;50 io ssua prepuruqão iinierir~r; 
fala de um excessci clc recurso a LM na aula de LF, de Falia Jc n ~ o r  no que diz 
respeiio a aprendizagens de ~ramtítica e. nzilguns c;isns. de professores pouco 
:issiduos. 

Um grupo dc estudantes. piircialniente escoIarizados em França e que fre- 
quentaram eni Portugal o Ensino Sccundirio. crc que. durante esses três anos, 
"esqueceu" çonhccin-ientos nnterioniieiire adquiridos. em vez de çoristilidnr tais 
çonlieciri~~ntos graças a um ensino sistematizndn - quc csperavani e i230 encon- 
traram nas praticas de auIri. 

Urna pcrcentrigerii importante de inquiridos (27.9%) niosrra-se claramente 
desiludida: ao fini de trm mes de estudci de 1.F na Fuculdsdc receiam nao ter as 
condições necessiirias para colniatar a fragilidade dos seus saberes. dc que se 
iipcrcchçrarn. sotiretudo. no doniinici da or;ilidade. 

3.4. Que desvio entre as mpresentações dos estudantes e a realidade? 

Paradoxahente. a m;iior partc dos inquiridos considerou o teste fdril e con- 
d e r a  qtie os sahcrcs a i  operricionalizados pertencem ao progrania dn Ensino 
Secundirio - o que é falso. 

Apesrir das d ilicitldadcs que os resullados do teste dia,onósiice evidenciam. 
a maios pane dos inquiridos tinha tido norrts entre 12 c 15 valores no cilsino 
secundkiu. Toduviu. o resultado do cxamc de acesso 3. LTiiiversidade traduz 
mais Iielnicntc a situaçao: :r niaior parte dos restrltados situa-sc enlre cis SO c os 
75%. mas uma grande parte é inf'erior a 50% ((um qiiinto dos inquiridos). Aléin 
disso. a esmagadora niaiorin dos csrudantcc cnin peirenta, -ens acima dos 75% 
iiessa pmva são fr:incófonos. 



3.5. Qrie expectativas profissionais? 

A resposi:i a esla pergui3i:i obriga-nos ri cstabêlecei. rclaqfies entre varias 
conskiiaçfies: 

- :i. maior pane dos iiiquii+idos tem a inzenqUo de se tornar professor de LF 
(57.1 9 1: entrc estes. 1 8,6 9 sentem-se arm\-usrcldos (sic) eni reIaç5o ao 
scii futuro prollssicin:il (li+iiir:i inquiridos declar4aram o seu "niedo do 
desempre~r.i" ): 

- apenas 6.8% dcsies esludaii~cc dcsçendem de pais licenciados: 
- uiiia perçentaFeni relaiivamente elevada (74.2 %) ICL uni:i parte dos seus 

estudos crn priises 1'~rnc.til'onris: 
- pudemos verificar. como era de espcrar. u m a  grande diferença enirc ris 

resultados dos estudaliies hncófonos c ris dos Iosiifono.;: 
- alguiis inquiridos tinliam. apcnas. rr2s anos dc aprcndizngcm dc LF - os 

crirrespondcntsc no SccuiidArio: 
- enconrriniox lestes em que ns cstirdrintel; n5o conscguiriini. qequcr. com- 

pmcnder alptrrias LI~IS mir~i~qiies do$ exercícios pr017os!~)s. 

ESI;~S co~istataçiiel; prirecern ju~rificar o deqabafo. aliás compleiamentc ines- 
pendo. de  alguns inquiridos: rias nulas de LF da. Faculdridc ( u n i  mPs volvidri 
sobre o seu in Ício) sirntiai-i-i-se ~.sii7rr<y~rdos pelo.; colcgas rrrincRlònos. 

Conclusão 

Parafraseriridri t i  que já algti6rii evidenciou, ocamc-nos perguntar: "se os 
conteúdos do progrania sno cumpridos durante os arios da csçolaridride. o quc 1. 
que fiilliriii no ensino-aprendizagem que justifique o esqliccirnnrtli. ri auséncin 
de consolidnçrio dos saberes. a a11.iGncia da iipropriaçijo dos  conceito< dc hasc 
sohrc a Iíngtia?' (Delgado: 1988). 

Estes resiiltados niostl-ani cririr bastante clareza. julgarno<. a iirgencia de 
uma definiqk clarii do pcrfil do candid:itci a uma Iicenciiitiira cujo futuro pro- 
fissional niais prov;í\:el 6 irir11;ir-se professor de 1,F. 

Parece-nos fundamental, l'ace A riqiicza e coniplcxid:ide da5 pcrl;pec~ivas 
que  csie ~raball-io deixou en trcver, o desenvolvimento de peçquisas mais apro- 
fundadas qire prissiini coiiipleiar ri dia~ndsíico dnl; saberes eiir Iíriguli estran- 
geira (LE). rio inícici dos csliidos ~ini\rcrsi i6rios. 



Sera iiecessfírio. rcpeiirtios. testar as canipet2iicias dox estudantes no que 
diz respeita à pr+odur;ão livre. qucr escrita. quer oral. fora das pcissihilides lii izi-  

tadas do estudo que :)gora apresentamos. Pelri óptica da definiçao dn perfil do 
candidato h profissãci de professor de LE. [a1 pel-iniiiria: 

- diagnosricar necessidiides dc foniiaçiia Idos cszagilirios. dos trrieiitadores 
de c ~ t i g i o  e dos professores de línguas. eni pci'al. para niclliorat drastica- 
mente ;is aprendizagens cfcç~i\r:is até i sriídri d o  ensino secundtirio): 

- detinir o perfil do candidato a ser aceite çoino futuro proíesstir de LE: 
- (re)delinir a el;iruhin currict~lar dos cursos dc LE (núniero de ;iluncis por 

cursei. treino oral e escrito riccecçários. tipo de avaliaç50). 

IJá ainda. um outro dornínici que merece u n i  cstudo atento: a ;irtálisc das 
rcpre~enta~ões do< cl;~udariies que desejam rci- plalessores re. provavelmente, 
dos que escolhcrn ouiin tipo dc cursos...). Face aos resiiltadoi; deste primeiro 
tr;ib;llhçi perguntamo-nos yuais as razões qiie ctiniribucm para que menos de 
7 9  dos cstudnnies inquirido% descenda de pais licenciados: eite resultado. foi. 
p:ir~i nris. surpreende~~te. 

Este trabalho é. pois, uiii primeiro passo pari1 a aiiálise da si[uaç5o: poderá 
ser desevolvido e apinfund~ido em rcl;lc;rici aos doiilinius analisados e 30s suces- 
sivns grupos de esrudanlcl; que pretendem adquirir ii foriiiaçiio necess5ria para 
se tom:wcrn prcil'cssor*es dc língua estrangcini tias iinssas escolas. 



Taliela nl' I 

Inquérito de dados pessoais 

Cailiclcnsticn~ , N" dr Jnqiijritios l 1 b1i Pcn.cnr;i~em 
- -- -- ------.-- - - 

Tipo de contnclo com a 1,F I 
Escolririd:idc em escolas Portuguesas 1 1 2  75.R9 

I 
Fr:inccifancis: 

* rcpessada\ a Poiru~al I r l i  menos dc irEs anos I ?O 1 7.3% 

Nível de cscalaridadc dos pais I 

Ensino superior: Iiccnciatura. ciurras certiticaqfirs 
I 

I 11 6,81+ 

Ensino n;in superior 138 , 91.9% 
I I 

N30 resprindcram - 7 7.3q 
----- C --- I - 

Kazõcs da esçolIia do curso 

V O Ç ~ Ç ~ U  I 42 88-25 
I 

Outras razóez 14 S.7C~ 
N3o rcsponderarn 5 I 3.1 5 

I --- --.--- -.- 
I 

Expectativas profissionais I 
Ensiiio da LE 92 1 57.) 5 

I 

Outras prnfisqcir.; 1 69 I 31.95- 
--- - -  ---- - - - -- 

I 

ManITestaqão dc sentimentos ("): 1 
Er~i ~ciltyfi.r7n ao I" ii1C.i rle ciirEcrs cle LF: I 
Sentem-ho sariiicitris 1 1 U.68 

Scnicm-se deiiludidos 45 I 77.94 

N3o sc prtinunciniii 115 1 7l.SQ 

I 

E!?> r~lf1p7t> (10 . W I { . ~ ~ I I ; / I ~  profi,~,sio~wI: I 

lieccia dli de~cti-iprc_ro. 30 I 1 R . f i V  

Não se psnnuncinin I 13 1 81.43 - 
( * I  K>~II$ i n f e m i a m  d ~ n ~  torim <nIicitad:w 



Tabela n," 2 

Teste diagnostico 
I 

Iltems + - *IL 

- I -- 

Discurso direcicildiscurso indirecto: I 

l'i+:iniforniac5o dc frases ( 6 40L; 
Formul;iç.;iri de ~icr_eui i ta~- i~i te~~~~gnt i \~u.  iiidircctri -I 14 1 7 3  1 (114;1 

PrrssP compnst.': 
Eimtlia do< ~ ~ e r h o h  atixiliurizs 

I - 
I 

I 3;; 20['> - 
Crincrird3nçia do particípio ~ i i ~ ~ a d o  hjri  - 

Uso do cniijulitivo: I 
E?;colfia do 1rnr11ri ~~ci-l~iil 7jq 2 7 5  - 
Correcçati inort?illigic;i 1 I r  i grr  1 - 
Pmnomcs pessoais: I 
Escolha do.: prnrioriies :i cniprrgar 7 Ir< 'rqr; - 
Colistni~50 da frase (cciliicriyio dos prorioinill;) 1 7 i P i  29'; I - 

Expressão de circiinsl3ncias variadas: 
- rir11 5 I - 
- consequcncia / ~ j r ;  ~ s r - ~  

- çooceis3o 1 
177; s i r i  1 1 

- çriridiqãn real I 51ci f X r ;  
- condicão irr+eal ? S 5  62'; 1 :  
- tenipo 1 23'; 3 1 23% 

17erlios - Emprego dos tempos I 
E~crilliii apnipriada do tempo vcrhal 6 6 5  I _ 
C ~ i r r e c ç ~ i ~ i  d3 flcx:io verbal 1 -19'; 

Preposiç6es 
I - 

Eucollia das prrposiçõcc :idcqiivJas 1 3?? 67": 1 - 
Frase negatira 
Escolha d:i er;iruiiira udcqundn 

I , 6 5 5  3% 1 - 

Dlliruld:idu dci tcsir: I S'  de nltinoq: 
- - .- -7- 

Muito firil 1 2 
Ficil 115 
DilIcil ! 34 
Muilo difícil I n 
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