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(7) ideias geradoras 
 

 Sentido inaugural 

 Programa Doutoral 

 

1. Contexto e fundamentação 

2. Investigação e conhecimento 

3. Formação e desenvolvimento humano 

4. Modelizações culturais e condicionamento  

5. Informação, conhecimento e  sabedoria 

6. Caminhos de inovação e mudança 

7. Modelizações (sistémicas) mais complexas dos 
objetos de estudo 
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Contexto e 

fundamentação 

Dizem-me às vezes 

vem por aqui… 
José Régio 

Os mares são sempre 

novos para quem os 

navega pela primeira 

vez… 

Caminhante não 

há caminho… 
A. Machado 

A experiência de privilégio 
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1.ª 



 

 

 

Programa 

Doutoral 

Investigação Projeto de 

Doutoramento 

4 

pessoal profissional institucional social 

Desenvolvimento humano 



 
 

As unidades curriculares do 1º ano são fundamentalmente 
orientadas para o desenvolvimento de conhecimentos e de 
competências nas áreas científicas do Curso, permitindo 
também ao formando dar início à preparação do seu projecto 
de tese.  
…   … 

Assim, o primeiro ano do Curso concretiza-se: (a) num 
conjunto de unidades curriculares comuns aos estudantes dos 
seis Ramos (Educação e Contemporaneidade e Metodologias 
de Investigação em Educação) numa lógica de 
desenvolvimento de competências transversais.  
 

…   …   In Proposta de criação Programa doutoramento em Educação 

 
 

  

Programa  

Doutoral 
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Projeto de 

investigação 



 

 

…   …   … 

 

  Contribuir para a qualificação de profissionais nos 
domínios da educação e formação, aos diversos níveis do 
sistema educativo e/ou formativo, na sua área profissional 
de especialidade e em áreas curriculares transversais, 
promovendo a transferabilidade de conhecimento; 

 

…   …    … 

 Favorecer o exercício da investigação, sobre bases 

interdisciplinares no seio do centro de I&D/CIDTFF, 
pautada por padrões de excelência académica, de exigência 
ética e de inovação; 
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…   …   …. 

  A UA tem como missão genérica a realização, no seu âmbito de 
actuação, do serviço público de ensino superior, designadamente através 
da promoção de actividades de investigação, fundamental e aplicada, 
ensino e formação, da transferência para a sociedade do saber e da 
tecnologia e da dinamização de actividades culturais e humanistas em 
prol e estreita interacção com a comunidade envolvente .  

…   …   …. 

 A UA, ao assumir a sua função, pretende promover activamente o 
pensamento e a consciência crítica da sociedade, definindo-se como 
uma instituição socialmente responsável e implicada no 
desenvolvimento sustentável, através da aplicação do conhecimento e da 
inovação científica e tecnológica e no indefectível respeito pela 
integralidade da pessoa humana e da sua envolvente natural, para o que 
acentua na sua intervenção, entre outras, a dimensão da interacção 
permanente com a sociedade . 
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   …    …   … 

 

 A criação de um curso com as características do actual 
reforça o anunciado projecto de criação de uma escola 
doutoral na UA na qual a Educação virá a ter um papel 
singular no espaço de formação das ciências sociais e 
humanidades, contribuindo também para o 
reconhecimento da utilidade social (que não meramente 
económica) do conhecimento construído na parceria entre 
universitários e outros actores sociais. 

 

…   …   … 
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Objetivos 

 

 1. Contribuir para uma análise reflexiva e abrangente sobre a 
complexidade do fenómeno educacional; 

 

2. Permitir contato com abordagens e enfoques 
epistemológicos diferenciados possibilitando uma visão 

plurisignificativa das questões educativas. 

 

3. Refletir acerca da complexidade das questões que se 
cruzam no pensamento educacional contemporâneo e dos 
modos como a formação científica e o desenvolvimento 
social e humano nelas se inscrevem. 
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4. Conhecer e problematizar grandes temas da educação na 
atualidade de modo a transformá-los em problemas de 
investigação. 

5. Desenvolver e estimular um quadro de referenciação 
intelectual aberto e crítico que possa sustentar o projeto 

individual de doutoramento. 

6. Desenvolver a competência reflexiva de nível 
metacognitivo, acedendo ao conhecimento de si como 
sujeito co-construtor (e produtor) de conhecimento. 

7. Criar oportunidades de contactos com especialistas 
reconhecidos, confrontando perspetivas pessoais com a 

investigação mais recente na área. 
idem 
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Investigação e conhecimento 

•  “ busca atenta” 
ou  “acto de 
investigar, de 
inquirir, de 
pesquisar” … 

 

• acto de investigar 

“seguir os vestígios 
de procurar, indagar, 
inquirir, descobrir, 
achar.” 

• Dicion. Líng. Port. 
 

Investigar é situar-se na endline  do conhecido e enfrentar o 

desafio de arriscar o novo, a possibilidade, a hipótese, o 

desconhecido, empurrando para a frente uma linha de horizonte 

conceptual que, assim, sobre si mesma se desdobra .                                                                    
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2.ª 



Perspetiva tecnicista /lógica instrumental, simplista , disjuntiva, 

redutora da complexidade e acrítica. 
 

Perspetiva reflexiva /lógica  crítica , sistémica , integradora da 

diversidade (de referências, conceções, possibilidades, alternativas, 

fontes e metodologias ) e aberta à emergência e à incerteza. 

 

Sem alternativa não há 

liberdade … 

 

Teresa Ambrósio 

 

Paradimas de 

investigação nas 

Ciências Sociais e 

Humanas 
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 A investigação, se percebida como construção e produção de 

conhecimento  é um processo que ocorre nas fronteiras do 

saber/não saber, seja este considerado ao nível individual ou 

coletivo e tem uma função socialmente transformadora.                                                                                     

 saber de fronteira 

 

Dimensão transformadora 
/perspetiva  social 
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Formação e 
Desenvolvimento humano 

Ampliação 

dos quadros 

conceptuais 

de referência 

Aprofundamento  

dos níveis de 

consciência 

(pessoal, social e 

planetária) 

Construção de 

conhecimento 

público e pessoal 

Ampliação da competência reflexiva, pessoal 

e crítica que acompanha, sustenta e regula 

todo o processo investigativo 
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3.ª 



Consciência de Si (identidade) 

Inscrição num Espaço (visão planetária) 

Pertença a um Tempo (qual a medida?) 

Consciência do Outro (alteridade e 

cidadania) 

Relação com o Objecto  (prioridades e 

opções) 

Equilíbrio afectivo  (paz e bem-estar) 

                              

 
um sentido para a vida   

O que significa 

formar-se ???? 
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Factores Psicomotores do desenvolvimento 



 

 Pessoalidade 

 Consciencialização 

 (Auto)implicação 

  Efeito multiplicador da diversidade  

 Contextualização 

 Inacabamento 

 Continuidade da formação 

 Transformabilidade 

 

Produção de conhecimento / 

produção de Si 

Princípios de 

Formação/investigação 
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Modelizações culturais e 
condicionamentos (implícitos) 

Flexibilidade cognitiva 
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4.ª 



Modelizações 

culturais 

Modelo cultura ocidental 

Modelo  tribo Marajoara  
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Cerâmica Marajoara - Pesquisa do Google 

http://www.google.pt/search?q=Cer%C3%A2mica+Marajoara&hl=pt-PT&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=OB1SUKGWIs6yhAf61oCIAg&ved=0CCYQsAQ&biw=1024&bih=742
http://www.google.pt/search?q=Cer%C3%A2mica+Marajoara&hl=pt-PT&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=JR5SUI__II-xhAf8soHwAg&ved=0CCUQsAQ&biw=1024&bih=742
http://www.google.pt/search?q=Cer%C3%A2mica+Marajoara&hl=pt-PT&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=JR5SUI__II-xhAf8soHwAg&ved=0CCUQsAQ&biw=1024&bih=742
http://www.google.pt/search?q=Cer%C3%A2mica+Marajoara&hl=pt-PT&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=JR5SUI__II-xhAf8soHwAg&ved=0CCUQsAQ&biw=1024&bih=742
http://www.google.pt/search?q=Cer%C3%A2mica+Marajoara&hl=pt-PT&prmd=imvns&tbm=isch&tbo=u&source=univ&sa=X&ei=JR5SUI__II-xhAf8soHwAg&ved=0CCUQsAQ&biw=1024&bih=742


 
Informação, Conhecimento e  

Sabedoria 

O que falta ao 
conhecimento para ser 

sabedoria?     
idem 

O que falta à 
Informação para ser 

conhecimento? 
…   …   

T.S.Eliot 

O uso social do conhecimento 
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5.ª 



Consciência crítica, 
inovação e mudança 

Direitos e 

deveres 

universais 

Compromisso ético 

Pensamento 

crítico 

Quadro de referência planetária / 

/Intervenção  contextualizada 
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Caminhos:possibilidade de 
inovação e de mudança 

? 
Onde está a estrela? 

Patrícia Proença Os tempos são 
três… 

S.to Agostinho 

Memória Imaginação 

22  Inteligência , para quê? 

6.ª 



 

 

 

 

 Modelizações sistémicas mais complexas 

dos objetos de estudo 

 

 

Compromisso ético com o devir da humanidade  
(uma cultura de solidariedade, justiça e equidade social  

no acesso e no uso do conhecimento emergente) 

 

 

Ética e 

Cidadania 
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7.ª 



 Constrangimentos  

Novas culturas investigativas / contributos 

 Investigação de “banda estreita” 

Modelizações simplistas dos objectos de estudo 

Constrangimentos temporais no desenvolvimento dos projectos 

Acumulação de tarefas e de responsabilidades 

Perspectivas de matriz economicista 

 Impacto reduzido dos estudos 

 
 

24 



 Desafios 

 
 Formação dos investigadores   

 Concetualização ampliada dos quadros de referência dos 

projetos de estudo  

  Modelizações sistémicas dos estudos empíricos 

 Perspetivas transdisciplinares na concepção e análise da 

informação 

 Validação do conhecimento emergente 

 Condições de sustentabilidade  e reconhecimento da própria 

actividade investigativa (ao nível da decisão pessoal, 

institucional e macro-política) 

 

 

                                                                                   

Novas culturas investigativas / contributos 
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Novas culturas de 

investigação 

1. A investigação como (re)construção do conhecimento pessoal no fluir constante das 

dinâmicas identitárias. 

2. O desenvolvimento da competência reflexiva de nível metacognitivo, que permite 

aceder ao conhecimento de Si como sujeito co-construtor (e produtor) de 

conhecimento e como ser de cultura. 

3. Consciencialização crítica quanto aos contributos da Cultura, da Ciência e da 

Tecnologia na sua relação com o uso social que deles se faz e com as visões de mundo 

que fundamentam a ação investigativa. 

4. Discussão crítica das grandes questões e desafios das sociedades contemporâneas e das 

conceções de desenvolvimento humano subjacentes aos diferentes paradigmas 

formativos e investigativos. 

5. Caracterização e conhecimento dos fundamentos  e das teorias de desenvolvimento 

(pessoal e social) no quadro da diversidade identitária, cultural, social e civilizacional, 

promovendo uma visão multifacetada, crítica e participativa da investigação. 
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idalia@ua.pt 

obrigada 
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