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Resumo
A interacção das empresas com instituições potencia de vários modos a transferência de conhecimento
para essas mesmas empresas: pela difusão de conhecimento directamente relacionado com o
exercício das funções institucionais (informativas, de consultadoria, etc.), mediante a dinamização de
fluxos de informação externa e ainda ao multiplicar as possibilidades de transferências bilaterais de
conhecimento entre os seus interlocutores. É de esperar que essa transferência de conhecimento se
traduza em inovação, empreendedorismo e aperfeiçoamento do desempenho empresarial.
Apresentam-se resultados empíricos referentes ao território abrangido pelas NUT III Dão-Lafões e
Serra da Estrela, que evidenciam algumas características da interacção das empresas com instituições
e a correlacionam com o desempenho empresarial.
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1.

Introdução

Para o desenvolvimento das capacidades inerentes a um desempenho inovador, a interacção de
diversos tipos de agentes pode revelar-se determinante, designadamente por potenciar a rentabilização
de informação e know-how complementar que sustente a concepção e implementação de estratégias
para benefício comum.
Uma actuação em rede, baseada na confiança nos interlocutores e apoiada no uso das tecnologias de
informação e comunicação (TIC), beneficia das contribuições conjuntas da compreensão de problemas
complexos (Teece et al, 2000). E as instituições podem desempenhar um papel relevante na
constituição e operação de redes de aliança e cooperação das empresas, intervindo assim
positivamente no desempenho empresarial, pois garantem boa parte da confiança necessária ao
estabelecimento dessas redes. “Investidas da autoridade necessária para desempenharem tarefas
específicas em nome da sociedade como um todo” (Castells, 2000), estão capacitadas para congregar
esforços de múltiplos agentes e para coordenar iniciativas, fomentando assim o estabelecimento de
relações sólidas, pautadas pela confiança.
Nesse contexto, a análise da interacção empresarial com instituições, numa perspectiva de integração
em redes que potenciem a aquisição de conhecimento externo e a interacção com novos
interlocutores, pode facilitar a compreensão do papel das instituições no aperfeiçoamento do
desempenho das empresas, graças ao fomento da inovação tecnológica inerente à difusão de
informação que dinamizam.
O conjunto de resultados empíricos que apresentamos, relativos à interacção empresarial com
instituições no território abrangido pelas NUT III Dão-Lafões e Serra da Estrela (DLSE), evidencia
algumas das características desse processo, nomeadamente a sua repercussão no desempenho das
empresas.
2.

Aprendizagem, um processo colectivo

Considerando a inovação como um processo de mudança tecnológica que resulta de acréscimo de
conhecimento e potencia o incremento da eficiência produtiva, importa frisar que a construção de
conhecimento tecnológico não compete apenas aos agentes de investigação e desenvolvimento, mas
também aos trabalhadores das diferentes fases da cadeia produtiva, que podem ser fonte de ideias e
inovação contínua. A capacitação das pessoas para a constante formulação de hipóteses inovadoras e
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a sua habilitação para o exercício continuado de uma aprendizagem independente, resultante de uma
permanente avaliação individual de insuficiências, constituem ingredientes activos para a construção
das capacidades dinâmicas das empresas. Todos os seus colaboradores podem contribuir para a
construção de inteligência de equipa e fazer com que as empresas sejam lugares onde se geram,
testam e implementam novas ideias e conceitos (Varga, 2000).
O processo de aprendizagem, além de ser concentrado, contínuo e cumulativo, é um processo
colectivo, que possibilita a coordenação planeada de divisões especializadas do trabalho, para
desenvolver tecnologia complexa e gerar produtividade. Sem aprendizagem colectiva, os indivíduos
especializados não podem melhorar as suas competências através da comunicação de uns com os
outros (Lazonick e West, 1998). Daí que uma aprendizagem colectiva pressuponha capacidade de
“aprender a viver juntos, aprender a aprender juntos e aprender a crescer juntos”, valorizando
“competências metacognitivas e horizontais de eficácia alargada e resistente à usura quer do tempo
quer da mudança acelerada” (Carneiro, 1996). Ao aprender a viver juntos, potencia-se a coesão, na
medida em que se cultiva a solidariedade e a tolerância. Aprendendo a aprender juntos, ampliam-se as
possibilidades de descoberta, pois fomenta-se a comunicação, a participação e a partilha. Ao aprender
a crescer juntos, é estimulada a iniciativa e o consequente emergir da excelência.
A produção de conhecimento tecnológico resulta de um processo de combinação de fragmentos de
informação e conhecimento, detidos por múltiplos agentes, que não podem ser comercializados sob
essa forma (Antonelli, 2001). Para sua aquisição, requer-se capacidade para interagir em redes em que
a sua transferência se processe selectivamente. Mediante essa interacção, o saber de cada empresa
pode aumentar devido ao facto de os seus parceiros acumularem conhecimento, o qual se difunde de
muitos modos, transpondo os limites das regiões e as fronteiras dos países. Em particular, a
importação e a exportação podem ajudar a empresa a estabelecer e sustentar canais de comunicação
que estimulam a aprendizagem: não só de métodos de produção, desenho de produtos e modelos
organizativos como também de preferências dos consumidores e condições dos mercados1.

1

Keller (2001, 2002) usou as competências linguísticas bilaterais para analisar a importância dos padrões de

comunicação na difusão internacional de tecnologia entre países da OCDE. Os resultados obtidos sugerem que
as diferenças nos padrões de comunicação podem influenciar fortemente a difusão internacional de tecnologia,
nomeadamente no que concerne à percentagem de falantes de inglês num dado país.
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Interagindo, multiplicam-se para as empresas as possibilidades de aprender também com a experiência
dos outros, complementando e aperfeiçoando a sua destreza cognitiva e a sua competência técnica.
Deste modo, a interacção revela-se fonte de eficiência, se associada às capacidades organizacionais
acumuladas pelas empresas ao longo do seu percurso e em boa parte consubstanciadas nas suas
rotinas.
3.

Relacionamento com instituições e transferência de conhecimento

Muitos estudos detalhados sobre as formas de transferência da tecnologia concluem que apenas as
linhas gerais do conhecimento técnico são codificadas2. O restante permanece tácito. “Tanto os
artefactos materiais como o conhecimento para os desenvolver e operar com eles são complexos,
envolvendo múltiplas dimensões e constrangimentos que não podem ser inteiramente reduzidos ao
conhecimento codificado (…). O conhecimento tácito – subjacente à capacidade de lidar com a
complexidade – é adquirido essencialmente através de experiência, tentativa e erro” (Patel e Pavit,
1998). As transacções comerciais, envolvendo comunicação directa sustentada pela confiança,
proporcionam um ambiente propício à transferência de conhecimento tácito.
As deslocações de executivos e técnicos e de notícias difundidas por agências de informação
constituem outro meio de importação de ideias. Contudo, as possibilidades do seu tratamento pelas
empresas são escassas e localizadas, encontrando-se as instituições melhor posicionadas para
procederem à importação, processamento e difusão de novo conhecimento. Consequentemente, ao
interagirem com instituições importadoras de conhecimento externo, as empresas participam na
transmissão de ideias.
O relacionamento das empresas com instituições, além de potenciar a dinamização de fluxos de
informação externa e de difundir informação directamente relacionada com a especificidade das
funções institucionais (informativas, de consultadoria, etc.), potencia a transferência de conhecimento
entre as empresas que com elas interagem. Dessa forma, o relacionamento com instituições multiplica
as possibilidades de transferências bilaterais de conhecimento entre os seus interlocutores, operando
frequentemente como pontes, no sentido do modelo de difusão de Granovetter (1973), ao
“proporcionarem ligação única entre dois pontos da rede”. Dada a singularidade das ligações que
2

Conclusões de Arrow (1969), David (1992) e Teece (1977), entre outros.
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podem estabelecer, pelo facto de frequentemente aparecerem como único mediador entre dois ou mais
conjuntos de interlocutores, elas podem desempenhar um papel determinante no processo de
inovação, designadamente na construção de sistemas de relações, essenciais para a transferência de
conhecimento.
Embora a comunicação presencial esteja hoje tecnicamente facilitada, não deixa de ser dispendiosa a
deslocação das pessoas no espaço geográfico. Este facto sugere que quanto maior é a importância
relativa do conhecimento tácito mais a criação e difusão de tecnologia está geograficamente localizada
(Antonelli, 2001). Por outro lado, regra geral, se o conhecimento é parcialmente não codificado, os
contactos entre pessoas tornam-se relativamente mais importantes para a difusão do conhecimento.
Se considerarmos que, naturalmente, se pede às instituições que avalizem confiança, é de esperar que
desempenhem um papel especial na difusão de conhecimento e, consequentemente, no desempenho
das empresas que com elas interagem.
4.

Interacção, inovação e desempenho empresarial

A criação de novo conhecimento por parte de uma empresa, indispensável para a criação e defesa de
uma posição competitiva, pode ser conseguida não apenas mediante actividades de pesquisa e
desenvolvimento – que nem todas as empresas têm capacidade para levar a efeito – mas também
através da aquisição de bens que incorporem inovação e ainda por meio da interacção com instituições
e com empresas tecnologicamente evoluídas, de modo a tirar partido do spillover de conhecimento
desses agentes. Para apreender, desenvolver e trocar diferentes formas de conhecimento, informação
e outros recursos, o agente inovador necessita de interagir com outros agentes (Edquist, 1997).
Um desempenho inovador envolve em geral capacidades que frequentemente supõem investimentos
significativos, nomeadamente em termos de capacidade de avaliação das necessidades de consumo,
competência na concepção do produto e na produção, ligação com os mercados a montante e a
jusante e na eficiência da gestão geral. Daí que a interacção de diversos tipos de agentes possa
revelar-se crucial no desenvolvimento das capacidades inerentes a um desempenho inovador.
A integração das empresas em redes de aliança e cooperação, que as instituições estão
particularmente aptas a estabelecer e sustentar, potencia a obtenção de benefícios inerentes a
economias de escala, sem os inconvenientes de gestão associados ao peso da grande dimensão:
possibilita a combinação dos benefícios da escala com os da flexibilidade de gestão (Acs et al, 2000).
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Tornando-se ela própria uma rede e dinamizando cada elemento da sua estrutura interna, a empresa
pode absorver os benefícios da flexibilidade das redes.
A pertença a uma rede proporciona acesso a um fundo geral de recursos com baixo custo de
aquisição. Através das relações económicas e sociais na rede, muita informação é obtida sem
expensas, em parte porque a confiança mútua opera como um mecanismo que facilita a comunicação
e cooperação entre os seus membros. Esse mecanismo ajuda a filtrar os fluxos de informação externa
que circulam pelos mais variados canais e, simultaneamente, a veicular com eficácia a informação
própria, seleccionando destinatários e optimizando percursos de comunicação. O clima de lealdade e
confiança, ao constituir um forte incentivo à inserção em redes, torna-se um factor decisivo para uma
eficiente transferência de conhecimento tecnológico e de mercado.
A incidência dos sistemas de relações no desempenho empresarial depende indubitavelmente do uso
avançado das tecnologias de informação, o qual se encontra também “estreitamente ligado à promoção
de mudança organizacional, viabilizando as condições de fomento de inovação incremental de produto
e de processo, para assegurar a qualidade e a eficiência e para efectivar o potencial de mercado”
(Castro et al, 2000). E também das capacidades das pessoas, pois “no processo de aprendizagem o
trabalho constitui o input mais decisivo, visto ser aquele que potencialmente pode aprender” (Peters e
Waterman, 1982).
5.

A interacção das empresas com instituições no território DLSE

5.1

Considerações prévias

Os resultados empíricos que seguidamente apresentamos inscrevem-se, no essencial, num estudo
mais vasto destinado a analisar a incidência do uso das tecnologias de informação comunicação no
desenvolvimento local (Lopes, 2005), que visou fundamentalmente estudar a relação entre o
desempenho das empresas – e, consequentemente, dos territórios onde se localizam – e o seu o nível
de interactividade, expresso na combinação do seu sistema de contactos (com outras empresas e com
instituições) com o seu conjunto de redes e serviços baseados em tecnologias de informação e
comunicação. Esse estudo assentou no pressuposto de que a interacção das empresas somente
produz efeitos positivos no seu desempenho, se veicular trocas de informação e conhecimento
tecnológico e estiver associada à geração e apropriação de sinergias. Partiu-se ainda do princípio que
a interactividade é condicionada por um conjunto de factores/contributos, originados nas capacidades
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das empresas e também nas características dos respectivos territórios. Neste trabalho analisamos,
especificamente, entre a incidência da interacção com instituições no desempenho das empresas.
No desenho da amostra utilizou-se a técnica do Quadrado Latino, sendo a população alvo – todas as
empresas do sector privado com sede no território DLSE – distribuída por classes actividade, classes
dimensão e classes geográficas, tornando assim possível a análise da diferenciação de
comportamento consoante o sector de actividade, a dimensão da empresa e a respectiva localização
geográfica. Na tabela 1 apresenta-se a composição de cada uma dessas classes.

2500

ACTAS
14º Congresso da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Regional
4 a 6 de Julho de 2008

Tabela 1 – Descrição das Classes Dimensão, Geografia e Actividade

Dimensão

Número de trabalhadores

D1

1a5

D2

6 a 12

D3

13 a 25

D4

26 a 50

D5

51 a 100

D6

101 a 250

D7

superior a 250

Geografia

Concelho(s)

G1

Viseu

G2

Gouveia e Seia

G3

Mortágua, Santa Comba Dão e Tondela

G4

Castro Daire, Sátão e Vila Nova de Paiva

G5

Oliveira de Frades, S. Pedro do Sul e Vouzela

G6

Carregal do Sal, Mangualde e Nelas

G7

Aguiar da Beira, Fornos de Algodres e Penalva do Castelo

Actividade

Actividades
Agricultura, silvicultura, caça e pesca
Indústria alimentar, bebidas e tabaco

A1

Indústria extractiva
Produção e distribuição de água, gás e electricidade
Construção e obras públicas

A2

Indústria têxtil, vestuário e couro
Indústria de madeira e cortiça; Indústria de papel e artes gráficas; Indústrias químicas e

A3

do petróleo, carvão, borracha e plásticos; Indústria de produção de minerais não
metálicos, excepto derivados de petróleo e carvão; Outras indústrias transformadoras

A4

Indústria básica do ferro e do aço; Indústria de produção metalúrgica e máquinas

A5

Comércio por grosso e retalho, restaurantes e hotéis;

A6

Transportes e telecomunicações

A7

Instituições financeiras
Serviços à colectividade, sociais e pessoais
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Os resultados apresentados provêm da aplicação de estatísticas descritivas e de estatísticas indutivas
aos dados obtidos através das respostas válidas a um questionário submetido a 215 empresas do
território DLSE e preenchido em entrevistas realizadas nas respectivas instalações.
No âmbito da caracterização do relacionamento das empresas com instituições, temos em
consideração diversos aspectos, designadamente:
-

O tipo de instituições contactadas

-

A localização geográfica das instituições contactadas

-

Os meios/modos de contacto utilizados

-

A frequência de comunicação

-

Os objectivos da troca de informação proporcionada

-

O nível de concretização dos objectivos

-

As razões que levaram ao relacionamento

-

A duração do relacionamento

-

O tipo de vínculo existente

As diferentes hipóteses consideradas para cada uma das características referidas encontram-se
elencadas na tabela 2.
Dada a natureza deste trabalho, apresentam-se apenas resultados correspondentes a alguns dos
aspectos considerados. No tocante à diversidade de instituições consideradas, embora se tenham
recolhido dados acerca dos tipos A, B e C, face ao reduzido número de casos em que foram indicados,
optámos por agrupá-los num único tipo (A), que mencionaremos como associação empresarial ou afim.
No tocante à geografia da comunicação, importa frisar que nos âmbitos geográficos considerados
entendemos por “local” o âmbito concelhio, “regional” o da região supra concelhia envolvente, num raio
de cerca de 50 km e “nacional” o âmbito supra regional dentro do país. A sigla CPLP designa países
estrangeiros de língua portuguesa e a sigla UE os 15 países da União Europeia, antes do alargamento
de 2004.
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Tabela 2 – Caracterização do relacionamento com instituições

Característica
Tipo de instituição

Hipóteses consideradas
A- Associação Empresarial
B- Associação de Produtores/Profissionais
C- Cooperativa
D- Associação de Desenvolvimento
E- Autarquia
F- Instituição de Ensino/Investigação
G- Organismo da Administração Pública

Âmbito geográfico

A - local
B - regional
C - nacional
D - da União Europeia
E - da CPLP
F - doutro(s) país(es)

Frequência de contactos

A - diária
B - semanal
C - mensal
D- trimestral
E- semestral

Principais meios de contacto

A- Telefone

(por ordem decrescente de

B- Telemóvel

importância)

C- Fax
D- Internet
E- Correio
F- Presencial

Objectivos da troca de
informação proporcionada

. Obter conhecimento acerca de:
A – necessidades do mercado/ tendências de consumo
B – características da oferta da concorrência
C – tecnologias de produção existentes
D – fornecedores de componentes e equipamento
E – clientes/utentes
F – canais de distribuição
G – recursos humanos
H – recursos financeiros
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I – legislação e procedimentos administrativos
. J – Evidenciar características de produtos da empresa
Razões para o relacionamento

A – quantidade de contactos proporcionados
B – interesse da informação veiculada
C – facilidade de comunicação (língua, cultura e interesses comuns)
D – consultadoria disponibilizada
E – implementação de projectos em parceria

Grau de concretização de

0- nulo

objectivos

1- muito baixo
2- baixo
3- razoável
4- bom
5- pleno

Duração do relacionamento

Número de anos

Tipo de vínculo existente

F- formal
I- informal

5.2

Características da interacção

5.2.1 Perfil das instituições contactadas: tipo e localização geográfica
Os resultados obtidos acerca da distribuição dos diferentes tipos considerados de instituições, pelos
agrupamentos que definimos para a dimensão das empresas, a sua actividade e a sua localização
geográfica, apresentam-se na tabela 3. Na última linha evidencia-se a diferenciação existente:
globalmente, sobressaem as associações empresariais e afins: são contactadas por 79% das
empresas auscultadas; seguem-se os organismos da Administração Pública (41%); as autarquias e as
instituições de ensino/investigação também têm expressão, embora menor: são assinaladas em 22% e
19% dos casos, respectivamente.
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Tabela 3 – Tipo de instituições contactadas
% de indicações
Tipo de
Instituição

Associação
empresarial
ou afim

Associação
desenvolvimento

Autarquia

Instituição

Organismo

Instituição

ensino/

Administ.

Serviço

investigação

Pública

Social

Classes

Dimensão
D1

63

7

19

26

33

4

D2

78

14

27

6

45

2

D3

85

7

20

17

48

2

D4

86

3

19

19

28

3

D5

91

9

30

30

48

9

D6

87

4

13

30

48

0

D7

27

0

27

9

27

9

A1

81

9

18

19

40

1

A2

90

5

10

40

35

0

A3

85

5

15

25

40

0

A4

64

0

14

14

14

0

A5

78

4

6

8

30

0

A6

82

0

36

9

36

0

A7

70

18

64

21

76

18

G1

79

2

36

31

40

7

G2

73

8

42

27

42

8

G3

80

10

15

18

43

3

G4

73

5

27

9

45

0

G5

79

6

3

12

30

0

G6

78

8

8

16

46

3

G7

93

20

33

7

40

0

79

7

22

19

41

3

Actividade

Geografia

% no total de
casos
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A diferenciação de tipos de instituições contactadas consoante a dimensão das empresas é observável
nas primeiras linhas da tabela: nas grandes empresas (classe D7), os contactos dão-se quase
exclusivamente com associações empresariais, autarquias e organismos da Administração Pública
(cada tipo é assinalado por 27% das empresas inquiridas); a percentagem de casos de relacionamento
com autarquias apresenta um comportamento semelhante nas diversas classes dimensão, enquanto
que nas empresas muito pequenas (classe D1) predomina o contacto com associações empresariais
(63% dos casos); o relacionamento com instituições de ensino/investigação não se diferencia
consoante a dimensão, sendo de assinalar que poucas empresas grandes se relacionam com elas
(apenas 9%).
Como seria de esperar, verifica-se que as grandes empresas tendem a recorrer menos a instituições
para troca de informação: dado possuírem canais próprios para esse efeito, não têm, em geral,
interesse em partilhar informação com os outros membros de redes em que a circulação de informação
é em boa parte mediada por instituições. Por outro lado, as empresas muito pequenas (D1) terão mais
dificuldade em integrar essas redes, devido à sua reduzida organização interna e aos custos
envolvidos.
Também consoante os sectores de actividade são diferentes os tipos de instituições contactadas: o
sector dos serviços sobressai no contacto com quase todos os tipos de instituições e em particular com
organismos da Administração Pública (76%), o que faz sentido, dada a especificidade do sector; por
outro lado, as associações empresariais ocupam praticamente o primeiro lugar em todos os sectores
de actividade, evidenciando a importância do associativismo económico no território DLSE.
Nos resultados apresentados na tabela 3 pode observar-se ainda alguma diferenciação quanto aos
tipos de instituições contactadas consoante a localização geográfica das empresas. Destaca-se o
diminuto relacionamento com autarquias nos agrupamentos G5 (Lafões) e G6 (atravessado pela EN
234). A comunicação com instituições de ensino/investigação é mais comum em Viseu (G1) e em Seia
e Gouveia (G2), o que poderá explicar-se pela maior proximidade a essas instituições (no primeiro
caso) ou pela maior ligação às instituições de ensino/investigação existente num ambiente
marcadamente industrial. A zona periférica G7 destaca-se em termos de relacionamento com
associações de desenvolvimento, o que de algum modo reflecte a especificidade do empenhamento
destas instituições.
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A diferenciação de destinos geográficos associados ao relacionamento com instituições é observável
na tabela 4. Nos resultados da última linha verifica-se essa geografia depende da dimensão das
empresas. O âmbito nacional é o mais registado (71% dos casos), seguido do regional (65%). O âmbito
local fica muito aquém (27%) e o contacto com instituições internacionais acontece com muito poucas
empresas.
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Tabela 4 – Localização das instituições contactadas
% de indicações
Nível
Geográfico

Local

Regional

Nacional

UE

CPLP

Outros países

D1

19

56

56

4

0

0

D2

37

67

63

4

2

2

D3

28

72

65

4

2

4

D4

22

56

86

6

3

8

D5

35

78

87

0

0

0

D6

13

70

87

9

0

0

D7

27

36

45

0

0

0

A1

24

63

70

1

1

3

A2

15

55

85

5

0

0

A3

10

65

85

0

0

0

A4

21

64

29

7

0

0

A5

16

60

64

8

2

2

A6

36

45

82

0

0

0

A7

67

88

79

6

3

9

G1

36

76

64

7

0

5

G2

50

62

77

8

4

8

G3

15

75

65

3

5

3

G4

27

55

73

5

0

0

G5

18

39

73

0

0

0

G6

19

70

76

5

0

3

G7

33

67

73

0

0

0

27

65

71

4

1

3

Classes

Dimensão

Actividade

Geografia

% no total de
casos
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Nas diferentes classes dimensão, a percentagem de empresas que têm contacto com instituições no
país decresce, em geral, no sentido “nacional – regional – local”. Escapam a essa tendência as
empresas com menos de 26 trabalhadores. Nestas, o âmbito regional sobreleva o nacional. As
empresas muito pequenas (menos de 6 trabalhadores) e as grandes (mais de 250) apresentam as
menores percentagens no relacionamento com instituições de âmbito nacional e regional. Este
resultado poderá explicar-se pelo facto de as primeiras não terem capacidade para o estabelecer e de
as segundas não necessitarem dele, visto possuírem os seus próprios canais para troca de informação.
Na tabela 4 pode também observar-se o perfil sectorial de distribuição do relacionamento com
instituições pelos seis níveis geográficos considerados. O padrão dominante “nacional – regional –
local” registado na maioria dos sectores não se observa nas classes A7 (serviços) e A4 (indústria
metalomecânica), onde o nível regional suplanta o nacional, provavelmente porque as instituições da
região dão resposta mais específica a estes sectores.
O perfil de localização das instituições com as quais as empresas do território DLSE trocam informação
varia consoante a classe geográfica a que estas pertencem. Para as diferentes classes geográficas
definidas, o contacto com instituições no país segue um padrão em que, globalmente, predomina o
nível nacional, seguido do regional e, em terceiro lugar, do local. Saem deste padrão as classes G1
(Viseu) e G3 (Tondela, Santa Comba Dão e Mortágua), onde o nível regional suplanta o nacional. Uma
possível explicação para esta ocorrência pode residir no facto de nas zonas mais desenvolvidas haver
maior proximidade com as instituições de âmbito regional, cuja intervenção superou as fronteiras locais.
O nível local tem maior expressão em zonas mais periféricas (G2 e G7) e também em Viseu. No
primeiro caso, as instituições locais impõem-se devido à interioridade/proximidade; no segundo, devido
à centralidade.
5.2.2 Razões para o relacionamento e objectivos da troca de informação
No sentido de identificarmos eventuais padrões nos conjuntos de variáveis associadas a diferentes
aspectos da interacção empresarial com instituições, efectuámos análise factorial, reduzindo assim o
número de variáveis correspondentes aos muito itens envolvidos, simplificando assim a análise e
interpretação dos resultados sem grande perda de informação. Nos diferentes contextos,
apresentamos a composição dos factores extraídos em termos dos pesos (loadings) das respectivas
variáveis, mantendo o formato dos valores numéricos obtidos por aplicação do SPSS (Statistical
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Package for the Social Sciences) – tendo em vista evitar a introdução de erros de transcrição – e
omitimos os pesos de valor absoluto inferior a 0,3 para facilitar a interpretação dos factores
seleccionados.
A análise factorial – método das componentes principais – das variáveis associadas às razões que
levaram ao relacionamento com cada uma das instituições extraiu os dois factores apresentados na
tabela 5. Da sua leitura pode inferir-se que, entre as razões que levam ao relacionamento com
instituições, também a cultura se revela importante.
Tabela 5 – Factores associados às razões que levaram ao relacionamento com instituições
Razões para relacionamento

Factores
1

2

a - quantidade de contactos proporcionados

,862

b - interesse da informação veiculada

,851

c - facilidade de comunicação (língua, cultura e interesses comuns)

,857

d - consultadoria disponibilizada

,832

e - implementação de projectos em parceria

,794

Aos dois factores extraídos atribuímos a designação seguinte, correspondente à interpretação que
deles fazemos:
Factor 1: Informação e comunicação
Factor 2: Consultadoria e parcerias
No pressuposto de que a interacção das empresas com instituições visa adquirir conhecimento externo
e dar a conhecer o que a empresa pretende transaccionar, procurámos caracterizar a importância
atribuída ao conjunto de objectivos definidos que se encontram elencados na tabela 1. Nos resultados
apresentados na tabela 6 encontra-se a percentagem de empresas que assinalou cada um dos
objectivos do conjunto definido, para as diferentes classes dimensão, actividade e geografia.
Globalmente, todos os objectivos são considerados por cerca de um quarto das empresas, sendo mais
referida a obtenção de informação sobre necessidades do mercado e tendências de consumo (30%
dos casos) e sobre legislação e procedimentos administrativos (28%). Evidenciar características de
produtos/serviços próprios é o objectivo menos comum do conjunto definido de objectivos (20%),
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revelando não ser considerado muito importante pelas empresas o relacionamento com instituições
para divulgarem informação própria.
As empresas com mais de 250 trabalhadores (D7) apresentam um perfil distinto das restantes,
revelando menos interesse no relacionamento com instituições, o que faz sentido, dado usualmente
possuírem os seus próprios canais para obter e difundir informação. Nas empresas da classe D6, o
objectivo conhecer novas tecnologias de produção (C) destaca-se visivelmente (assinalado em 48%
dos casos). Obter informação sobre legislação e procedimentos administrativos (I) aparece entre os
objectivos geralmente mais assinalados.
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Tabela 6 – Objectivos da troca de informação com instituições contactadas
% de indicações
Objectivo

A

B

C

D

E

F

G

H

I

J

D1

33

30

15

22

15

15

22

22

41

19

D2

20

24

20

27

31

20

29

27

31

12

D3

37

26

22

26

35

22

22

22

24

15

D4

42

31

22

19

22

28

28

25

44

31

D5

22

17

26

22

26

22

22

26

13

30

D6

30

22

48

22

22

30

22

22

22

26

D7

9

9

9

9

0

9

0

9

0

9

A1

39

34

28

33

27

27

27

27

25

19

A2

30

30

35

20

15

25

25

15

30

30

A3

20

15

30

15

25

25

30

10

35

35

A4

21

21

29

21

29

29

21

21

14

7

A5

32

26

20

24

36

22

20

32

32

20

A6

27

9

9

9

0

9

9

0

27

18

A7

18

12

9

12

18

9

21

24

30

12

G1

40

33

24

21

29

21

21

19

26

21

G2

19

19

19

31

27

23

8

27

42

19

G3

25

23

15

13

28

15

25

23

18

15

G4

41

32

27

32

18

18

36

14

55

9

G5

39

30

36

30

36

33

24

33

30

39

G6

16

14

22

19

11

19

16

19

16

11

G7

27

20

20

20

27

27

47

33

27

27

% no total de casos

30

25

23

23

25

22

23

23

28

20

Classes

Dimensão

Actividade

Geografia
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É também visível alguma diferenciação nos objectivos da troca de informação consoante o sector de
actividade das empresas. Entre as diferenças observáveis, destaca-se menor importância por parte do
sector de transportes e telecomunicações (A6), excepto no tocante ao conhecimento de mercados (A),
legislação e procedimentos administrativos (I) e divulgação de produtos e serviços próprios (J). Todos
os outros sectores apresentam relativo interesse (mais de 20% dos casos) no que se refere a recursos
humanos (formação e recrutamento). O sector comercial (A5) evidencia-se na importância atribuída à
informação relativa a clientes (E).
A diferença mais evidente entre agrupamentos geográficos revela-se quanto ao objectivo I – procura de
informação acerca de legislação e procedimentos administrativos – em G4 (55% dos casos) e G2
(42%), que se encontram bastante acima da média. Os agrupamentos relativamente mais
industrializados (G6 e G3) apresentam globalmente menor interesse pelo conjunto de objectivos. Nos
territórios com maior centralidade, observa-se geralmente menor representação de boa parte dos
objectivos elencados, excepto em Viseu, o mais central de todos os agrupamentos definidos, o que não
surpreende, pois é sede de instituições com âmbito de intervenção supra local. Nas zonas mais
periféricas não surpreende que as instituições sejam particularmente vistas como pontos de apoio para
troca de informação.
Para identificação de eventuais padrões nas variáveis associadas ao conjunto de finalidades da
troca de informação com as instituições, procedemos também a análise factorial das componentes
principais. A composição dos três factores extraídos consta da tabela 7.
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Tabela 7 – Transferência de informação no relacionamento com instituições
Objectivos

Factores
1

Troca de informação acerca de
necessidades do mercado/tendências consumo

2

3

,798

características oferta concorrência

,868

tecnologias produção existentes

,678

fornecedores componentes e equipamento

,767

clientes

,487

,606

canais distribuição

,716

,405

recursos humanos
recursos financeiros

,353
,392

,628

legislação e procedimentos administrativos
Divulgação de produtos/serviços próprios

,480

,893
,838

De acordo com a interpretação que deles fazemos, atribuímos-lhes a seguinte designação:
Factor 1: Conhecimento de mercados e tecnologia
Factor 2: Divulgação e clientes
Factor 3: Legislação e recursos humanos
5.2.3 Geografia do relacionamento e meios de comunicação
De modo a caracterizarmos a geografia da comunicação, analisámos a distribuição geográfica do
número de interlocutores e da intensidade de relacionamento com eles, considerando esta última
independentemente dos meios de comunicação utilizados e tendo em conta os diferentes modos de
comunicação.
A análise factorial das variáveis associadas ao número de instituições contactadas nos seis níveis
geográficos considerados extraiu os factores cuja composição, em termos dos loadings das respectivas
variáveis, se apresenta na tabela 8.
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Tabela 8 – Geografia do número de instituições contactadas – padrões geográficos
Localização dos interlocutores

Factores
1

2

3

Local

,778

Regional

,766

Nacional

,987

UE

,505

CPLP

,824

Outros países

,871

A esses factores atribuímos a designação seguinte, decorrente da interpretação que deles fazemos:
Factor 1: #instituições internacionais
Factor 2: #instituições locais/regionais
Factor 3: #instituições nacionais, não locais
A análise factorial das variáveis correspondentes à intensidade de relacionamento, nos seis níveis
geográficos considerados, extraiu os factores cujos pesos se apresentam na tabela 9. A sua
observação sugere a existência de dois padrões: um nacional – predominantemente local e supra
regional – e um outro internacional, associado a países da UE e países estrangeiros de língua
portuguesa. A composição deste último evidencia que os aspectos culturais e linguísticos não são
irrelevantes no relacionamento com instituições.
Tabela 9 – Geografia da intensidade de relacionamento
Localização das instituições contactadas

Factores
1

2

Local

,830

Regional

,525

Nacional

,730

UE

,910

CPLP

,889

Outros países
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De acordo com a interpretação que lhes atribuímos, passamos a designar estes dois factores como:
Factor 1: Intensidade de comunicação com instituições UE e CPLP
Factor 2: Intensidade de comunicação com instituições no país, de âmbito sobretudo local e
nacional
Com vista à determinação de eventuais perfis geográficos de relacionamento associados aos modos
de comunicação utilizados, procedemos a análise factorial das variáveis correspondentes à intensidade
de relacionamento pelos diferentes meios de comunicação (telefone, fax, Internet, correio e presencial),
aos seis níveis geográficos considerados. Foram extraídos quatro factores, cujos pesos constam da
tabela 10.
Tabela 10 – Geografia dos modos de comunicação com instituições
Intensidade de comunicação, via

Factores
1

2

Telefone com instituições locais
,978

Telefone com instituições nacionais

,943
,989

Telefone com instituições LP

,438

Fax com instituições regionais

,986

Fax com instituições nacionais

,359

Fax com instituições UE

,934

Fax com instituições LP

,894

Internet com instituições regionais

,379

,916

Internet com instituições nacionais

,810

Internet com instituições UE

,820

Internet com instituições LP

,824

Correio com instituições regionais

4

,648

Telefone com instituições regionais
Telefone com instituições UE

3

,985

Correio com instituições nacionais

,716

Presencial com instituições locais

,681

Presencial com instituições regionais

,857

Presencial com instituições nacionais

,945

Atribuímos aos factores extraídos a designação seguinte:
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Factor 1: Intensidade de comunicação com instituições UE e CPLP por telecomunicações
Factor 2: Intensidade de comunicação não presencial com instituições regionais
Factor 3: Intensidade de comunicação directa (presencial e telefónica) com instituições de âmbito
local e nacional
Factor 4: Intensidade de comunicação não presencial com instituições de âmbito nacional.

5.3

Interacção e vantagens competitivas

Pressupondo que as opções estratégicas adoptadas para criar e defender uma posição competitiva e
as características do ambiente local/regional exercem particular influência no desempenho empresarial,
analisámos a correlação entre os factores associados à interacção com instituições e os factores
resultantes da ponderação atribuída pelas empresas a um conjunto de possíveis soluções estratégicas
e características do ambiente local/regional.
Na tabela 11 podem observar-se as correlações estatisticamente significativas3 entre factores
associados à interacção com instituições e algumas opções estratégicas adoptadas para criar e
defender uma posição competitiva e características do ambiente regional, com possível influência no
desempenho empresarial.
Tabela 11 – Correlação entre vantagens competitivas e interacção
Interacção

#instituições

#instituições

internacionais

locais/regionais

Intensidade de
comunicação com
instituições no país

Opções
Cooperação de âmbito não
negocial
Ambiente com formação, pesquisa
e acesso a informação

3

,175(*)

,243(**)

,232(**)

,172(*)

,166(*)

Na tabela 11, bem como noutras onde apresentamos resultados de análise de correlação bivariada, associamos

ao nível de significância dos coeficientes R de Pearson a seguinte notação:
** Correlação significativa ao nível 0.01;
* Correlação significativa ao nível 0.05;
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A leitura destes resultados evidencia as seguintes conclusões:
i. É atribuída maior importância à cooperação de âmbito não negocial pelas empresas que
contactam mais instituições locais/regionais.
ii. A valorização da existência de centros de formação e instituições de ensino e investigação
no ambiente local/regional é mais acentuada quanto maior é o número de instituições internacionais e
locais/regionais contactadas e também quanto maior é a intensidade de comunicação com instituições
no país.
iii. A valorização da cooperação de âmbito não negocial correlaciona-se com a intensidade de
comunicação com instituições no país.
5.4

Interacção e desempenho

À semelhança do que fizemos quanto à valorização atribuída pelas empresas às opções estratégicas
adoptadas para criar e defender uma posição competitiva e às características do ambiente
local/regional, recolhemos também a sua autoavaliação no tocante à melhoria do próprio desempenho.
Considerando apenas os aspectos em que o incremento de performance pode atribuir-se às sinergias
geradas pela interactividade, associada ao uso de informação/tecnologia, atribuímos aos factores
extraídos4 a designação seguinte:
-

Divulgação e marketing

-

Cooperação

Não obstante a subjectividade de que naturalmente estão afectados, observámos estes indicadores de
desempenho, mas analisámos sobretudo o indicador produtividade do trabalho, perfeitamente
objectivo, associado ao nível tecnológico (progresso técnico) da empresa. Este indicador de
desempenho “depende da importância das transformações exigidas pelo processo de fabrico, da
eficácia da organização interna e da operacionalidade dos factores de produção” (Banco de Portugal,
2008). Embora reconheçamos também o interesse da avaliação do contributo produtivo do factor de
produção “capital”, não se tornou exequível recolher dados credíveis acerca do mesmo, pelo que
fizemos incidir a análise de desempenho empresarial particularmente sobre a produtividade do
trabalho.
4

A composição de todos os factores pode encontrar-se em (Lopes, 2005), p.459.
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Considerando a interacção das empresas com instituições potenciadora de transferência de
conhecimento, designadamente ao multiplicar as possibilidades de transferências bilaterais de
conhecimento entre os seus interlocutores, não podemos deixar de considerar a influência do uso de
novas tecnologias de informação e comunicação, tanto na comunicação externa como na organização
interna das empresas, e do nível de qualificação dos seus trabalhadores. Neste contexto, analisámos
também a relação dos factores de desempenho atrás considerados com as seguintes
variáveis/factores:
- Intensidade de uso de Internet e rede telefónica fixa nacional e internacional (supra regional);
- Utilização das TIC na organização interna para relação com exterior: vendas, marketing,
distribuição, compras/gestão de stocks;
- Percentagem de trabalhadores com qualificação superior.
A análise de correlação entre os referidos factores correspondentes ao desempenho e os inerentes à
comunicação com instituições, uso de TIC e nível de qualificação dos trabalhadores forneceu os
coeficientes estatisticamente significativos que se apresentam na tabela 12.

Tabela 12 – Correlação entre desempenho e factores relativos a interacção
Divulgação e
marketing
Comunicação directa com instituições de âmbito
nacional e local
Comunicação não directa com instituições de âmbito
nacional
Intensidade de uso de Internet e rede telefónica fixa
supra regional

Cooperação

Prod. trabalho

,157(*)

,482(**)

,142(*)

,233(**)

,216(**)

%trabalhadores qualificação superior

,209(**)

TIC na organização interna para relação com exterior

,452(**)

Produtividade do trabalho

,165(*)

,217(**)
,210(**)

,200(**)
,258(**)

,188(**)

------------------

A leitura destes resultados sugere as seguintes considerações:
i. Não obstante a inevitável subjectividade que afecta os indicadores de desempenho
procedentes da autoavaliação pelas empresas inquiridas, as correlações dos factores correspondentes
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fazem sentido: maiores níveis de cooperação expressam-se (também) num relacionamento mais
intenso com instituições; o grau de performance em termos de divulgação e marketing está
directamente relacionado com o uso de TIC e com a implementação de sistemas de informação
dirigidos às relações com o exterior.
ii. Os indicadores de Cooperação e Divulgação e Marketing estão directamente relacionados
com a produtividade do trabalho, confirmando que a aposta nessas estratégias resulta em eficiência
produtiva.
iii. Há uma correlação muito significativa, embora não muito forte, entre a comunicação com
instituições no país – particularmente com a comunicação directa (presencial e telefónica) – e a
produtividade do trabalho.
Efectuámos ainda análise de variância para verificar se os factores correspondentes ao desempenho e os relativos
à interacção com instituições se distinguiam conforme o tipo de actividade, a dimensão das empresas e a sua
localização geográfica. Os factores correspondentes ao desempenho não apresentaram diferenças estatisticamente
significativas nas diversas classes consideradas. Já os factores respeitantes à interacção apresentaram um valor
médio mais baixo no agrupamento geográfico G7 que em qualquer dos outros (de referir que G7 é porventura o
mais periférico dos agrupamentos). No sector dos serviços (A7) observou-se um valor médio superior ao dos outros
sectores de actividade, excepto relativamente ao sector dos transportes e telecomunicações em que a diferença
não se revelou estatisticamente significativa. Entre as classes dimensão consideradas não se verificaram diferenças
estatisticamente significativas.

Admitindo a existência de uma relação causal entre os factores associados à interacção com
instituições complementada pelo uso de TIC e o desempenho empresarial, expresso em termos de
produtividade do trabalho, efectuámos análise de regressão – utilizando o método stepwise – da
variável produtividade trabalho sobre esses factores. Na tabela 13, apresentam-se os resultados
obtidos. Visto serem usadas variáveis independentes, provenientes de análise factorial (variáveis
estandardizadas), os resultados aparecem em termos de coeficientes estandardizados. Por esta razão,
a constante do modelo é zero.
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Tabela 13 – Correlação múltipla entre produtividade do trabalho e factores de interactividade
Variável Dependente: Produtividade trabalho
R Square=0,390; Adjusted R Square=0,378
Standardized
Coefficients

Sig.

Beta

Correlations

Collinearity Statistics

Zero-order

Partial

Part

Tolerance

VIF

Comunicação directa com
instituições de âmbito nacional e

,513

,000

,482

,546

,509

,983

1,017

,277

,000

,233

,328

,271

,957

1,045

,169

,005

,217

,202

,161

,911

1,097

,163

,007

,258

,193

,154

,890

1,123

local
Comunicação não directa com
instituições de âmbito nacional
Intensidade de uso de Internet e
rede telefónica fixa nacional e
internacional
TIC na organização interna para
relação com exterior

Os resultados correspondentes ao modelo obtido revelam a inexistência de problemas de multicolinearidade entre as
variáveis explicativas (os valores das tolerâncias são muito superiores a 0.1 e os dos VIF muito inferiores a 10; todos os
Condition Index do modelo são inferiores a 1.5).

A leitura destes resultados sugere algumas observações:
i. As quatro variáveis explicativas do modelo de regressão apresentam correlação positiva com a
variável produtividade do trabalho.
ii. A comunicação directa (presencial e telefónica) com instituições, sobretudo de âmbito
nacional, mas também local apresenta o efeito de maior valor relativo, corroborando a nossa convicção
de que as instituições – sobretudo de âmbito nacional, mas também as locais – transmitem às
empresas com que se relacionam informação estratégica e proporcionam confiança às redes de
negócios e cooperação em que intervêm. O efeito dessa confiança e dessa transferência de
conhecimento revela-se, assim, positivo.
iii. Revela-se também positiva a influência do uso das TIC em termos do volume de comunicação
via Internet e rede fixa de âmbito supra regional e da utilização interna de sistemas de informação,
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dirigida sobretudo para as relações com o exterior: vendas, marketing, distribuição, compras/gestão de
stocks.
6.

Conclusões

Os resultado empíricos referentes ao território abrangido pelas NUT III Dão-Lafões e Serra da Estrela
evidenciam efeitos positivos relevantes no desempenho das empresas de factores correntes da sua
interacção com instituições. Numa amostra estratificada de mais de duzentas empresas, dos diferentes
sectores de actividade, localizações geográficas e dimensões (em termos do número de
trabalhadores), verificou-se que 37,8% da variância da produtividade do trabalho é explicada por quatro
factores, associados à interacção com instituições, à comunicação via Internet e através da rede
telefónica fixa de âmbito supra regional e ainda à utilização interna de sistemas de informação, dirigida
sobretudo para as relações com o exterior (compras, vendas, gestão de stocks, distribuição e
marketing). Confirma-se, pois, que a interacção empresarial, baseada na confiança e associada à
utilização das novas tecnologias de informação e comunicação – também ao nível da sua organização
interna – multiplica as possibilidades de transferências bilaterais de conhecimento entre os seus
interlocutores e reflecte-se no desempenho dos mesmos.
É particularmente sugestivo o facto de ser a intensidade de comunicação directa (telefónica e
presencial) com instituições, sobretudo de âmbito “nacional” (supra regional no país) e local, o factor
que apresenta o efeito de maior valor relativo, entre o conjunto considerado de factores directamente
correlacionados com a produtividade do trabalho. Este resultado confirma que o relacionamento das
empresas com instituições tem como elemento-chave a confiança, uma condição determinante para a
transferência de conhecimento. Não surpreende, por isso, constatar que a geografia da intensidade de
comunicação com instituições seja influenciada não apenas pela distância geográfica, mas também
pelo factor cultural e linguístico.
Verifica-se que as grandes empresas e as muito pequenas (menos de seis trabalhadores) recorrem
menos a instituições para troca de informação. No caso das primeiras, isso pode explicar-se pelo facto
de possuírem canais próprios para esse efeito, não tendo por isso interesse em partilhar informação
com os outros membros de redes em que a circulação de informação é em parte mediada por
instituições. Já as empresas muito pequenas terão mais dificuldade em integrar essas redes, devido à
sua reduzida organização interna e aos custos envolvidos
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Entre os tipos de instituições mais contactadas, destacam-se as associações empresariais e afins,
seguidas dos organismos da Administração Pública, das autarquias e das instituições de
ensino/investigação. Constata-se que as principais razões subjacentes ao relacionamento com
instituições se prendem com informação e comunicação (interesse da informação veiculada, contactos
proporcionados e facilidade de comunicação), com consultadoria disponibilizada e com implementação
de projectos em parceria.
Verifica-se que a existência de mão-de-obra mais qualificada se encontra associada a maior
percepção, por parte das empresas, do valor do conhecimento e da cooperação de âmbito não
negocial, sendo de esperar que da sua interacção resultem especiais oportunidades de aprendizagem
e inovação. Por outro lado, são também as empresas com maior proporção de trabalhadores com
qualificação de nível superior que mais valorizam um ambiente local/regional com respostas no domínio
da formação e da investigação e com facilidade de acesso a informação estratégica. Não surpreende,
por isso, que a percentagem de trabalhadores com qualificação superior se correlacione também
positivamente com a produtividade do trabalho.
A valorização do relacionamento com instituições encontra-se associada às opções estratégicas
adoptadas pelas empresas: a aposta na cooperação de âmbito não negocial repercute-se em contacto
com maior número de instituições locais e regionais e na intensidade de comunicação com instituições
no país. E também as características do meio local/regional influenciam a interacção: a existência de
centros de formação e instituições de ensino e investigação está directamente relacionada com o
número de instituições internacionais e locais/regionais contactadas e com a intensidade de
comunicação.
Integradas em sistemas de redes de cooperação e confiança, as instituições – designadamente as
mais contactadas pelas empresas – associações empresariais, organismos da Administração Pública,
autarquias locais e instituições de ensino/investigação) – poderão desempenhar uma importante função
em termos da transferência de conhecimento e difusão de inovação, beneficiando particularmente as
pequenas e médias empresas, os territórios mais periféricos e os sectores de actividade
tecnologicamente menos evoluídos.
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Resumo
Este artigo apresenta um estudo empírico efectuado junto de seis actores institucionais da indústria
têxtil e do vestuário português. Com o objectivo de observar e compreender de que forma estes actores
criam e transferem conhecimento entre si, foram estudadas as relações diádicas existentes entre o
Centro Tecnológico da Indústria Têxtil e do Vestuário (CITEVE) e cada um dos restantes cinco actores.
No estudo empírico foram realizadas 19 entrevistas e analisadas fontes documentais. O estudo mostra
a importância das relações diádicas na criação e transferência de conhecimento entre organizações. A
gestão do conhecimento no seio da rede estudada revela o papel de diferentes tipos de proximidade
entre actores na criação e transferência de conhecimento através de projectos como, por exemplo, a
escola tecnológica do têxtil. Através do esforço colaborativo entre actores, a rede estudada procura
concentrar conhecimentos complementares e multidisciplinares no sentido de promover a criação
colectiva de conhecimento e desenvolver a inovação na indústria têxtil e do vestuário portuguesa.
Palavras-chave: conhecimento, relações diádicas, proximidade, indústria têxtil e do vestuário.
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Introdução
As mudanças ambientais obrigam as organizações a inovar, gerando novos conhecimentos e
adquirindo competências acrescidas. Esta necessidade ocorre tanto em negócios tecnologicamente
intensivos como em indústrias tradicionais.
Existem organizações que através do conhecimento conseguem alcançar desempenhos superiores e
desenvolver vantagem competitiva (Grant, 1996; Spender, 1996). Muitas das vezes, são atingidos
desempenhos superiores porque existe a preocupação de partilhar informação geradora de
conhecimento. Desta forma, as relações inter-organizacionais fomentam a criação e transferência de
conhecimento entre diferentes organizações duma rede de aprendizagem (Powell et al., 1996). Isto é,
nenhuma organização actua de forma isolada e todas elas estabelecem relações com outras
organizações (Häkanson e Ford, 2002).
No âmbito deste artigo, pretende-se identificar e compreender processos de relacionamento interorganizacional através dos quais as organizações criam e transferem conhecimento entre si. O nosso
objectivo é analisar de que forma é efectuada a criação e transferência de conhecimento no contexto
duma rede de conhecimento constituída por actores institucionais da indústria do têxtil e vestuário (ITV)
portuguesa.
Na seguinte secção é revista a literatura que fornece o enquadramento teórico para o estudo de caso.
De seguida, na secção 3 é descrito o método e delimitadas a rede estudada. Na secção 4 apresentamse os resultados do estudo empírico desenvolvido na ITV portuguesa. Finalmente, na última secção
procede-se à discussão dos resultados obtidos.

Enquadramento teórico
Na década de 1970, um grupo de investigadores integrados no International Marketing and Purchasing
Group desenvolveu um projecto pioneiro de investigação em mercados industriais no qual destacou a
importância da interacção entre empresas, sobretudo no processo de compra e venda de bens
industriais (Häkanson, 1982). Desde então, o estudo das relações inter-organizacionais tem-se
afirmado como um campo fértil de pesquisa para compreender fenómenos como a dependência entre
organizações, os padrões evolutivos dessas relações ao longo do tempo, a importância das
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transacções e de outros tipos de trocas nas relações, ou a capacidade de adaptação exibida pelas
organizações no contexto das suas relações. O estudo dos processos de aprendizagem e gestão interorganizacional do conhecimento é, contudo, um tópico de estudo mais recente (e.g., Büchel e Raub,
2002; Dyer e Hatch, 2006).
Para existir relacionamento é necessário que exista vontade das partes. Turnbull, et al. (1996)
constataram que o relacionamento entre organizações constitui uma oportunidade para a troca de
experiências. O processo de interacção no quadro do relacionamento inter-organizacional requer
adaptações mútuas entre organizações que envolvem cooperação, conflito, trocas diversas e criação
de rotinas de relacionamento (Häkansson e Snehota, 1995). A adaptação surge da necessidade das
partes convergirem as suas necessidades e actividades individuais num ponto comum. O processo de
adaptação requer trocas, partilha de tecnologias, regras, rotinas, hábitos, ou processos produtivos. Só
assim é possível gerar compromissos mútuos que visam alcançar objectivos comuns ou partilhados. Na
atmosfera de relacionamento, a cooperação e o conflito são factores essenciais duma relação.
No contexto da inovação, Tidd et al. (2003) identificaram alguns benefícios da cooperação: redução
dos custos de desenvolvimento tecnológico ou de entrada no mercado; minimização dos riscos de
desenvolvimento; obtenção de economias de escala na produção; e redução do tempo de
desenvolvimento e comercialização de novos produtos.
Também a literatura sobre aprendizagem organizacional salienta a importância dos processos de
aprendizagem intra-organizacional e inter-organizacional (Holmqvist, 2003). No caso da aprendizagem
inter-organizacional, a aquisição de conhecimento decorre da integração de conhecimento proveniente
de fontes existentes noutras organizações e sua integração na base de conhecimento existente na
organização (Huber, 1991).
Daí que as redes e relações inter-organizacionais sejam apresentadas como uma forma
particularmente útil para as organizações aprenderem umas com as outras (Kogut, 1988; Hamel, 1991).
Através destas redes de conhecimento, muitas organizações podem desenvolver fontes de vantagem
competitiva de natureza inter-organizacional (Dyer e Singh, 1998). Através de relações interorganizacionais, as partes transferem, partilham e disseminam conhecimento entre si, conseguindo
dinamizar um conjunto de competências tecnológicas e gerar conhecimento sobre produtos, mercados,
e processos.
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No processo de interacção parece importante que as partes aceitem a existência de diversos pontos de
vista. Nesta perspectiva, o conflito pode ser benéfico para o relacionamento num processo de procura
construtiva de soluções para problemas comuns. A interacção social, desenvolvida no contexto duma
relação, envolve valores subjectivos, comportamentos diversos, convicções, crenças, percepções,
assim como a construção de plataformas onde ocorrem trocas sociais. As rotinas emergem da
institucionalização de regras de comportamento no seio das relações. A coordenação das actividades
desenvolvidas no seio da relação torna-se assim mais fácil.
Muitos autores têm destacado a importância da interdependência entre actores duma relação (Easton,
1992; Häkansson e Snehota, 1995; Turnbull, Ford e Cunningham, 1996). Esta interdependência pode
ser de natureza tecnológica, económica ou social e deriva do conhecimento, das relações sociais, das
rotinas administrativas e das ligações existentes entre as partes.
Também a proximidade – nos seus múltiplos significados – ajuda a compreender a dinâmica de
relacionamento inter-organizacional. Por exemplo, Torre e Ralet (2005) distinguem dois tipos de
proximidade – geográfica e organizacional. Enquanto a proximidade geográfica (ou física) é a distância
entre duas organizações medida, por exemplo, em quilómetros, a proximidade organizacional (ou
relacional) é uma medida perceptual da distância entre organizações.

Estudo duma rede focal
Os métodos e técnicas de investigação são um conjunto de decisões que visam alcançar um
determinado resultado. Numa primeira fase deste estudo, foram efectuadas pesquisas exploratórias
através de consulta documental e de dados via internet afim de caracterizar a ITV portuguesa e
identificar casos para estudar a gestão inter-organizacional do conhecimento. Em complemento,
estabeleceram-se contactos exploratórios com quadros superiores do sector que nos auxiliaram na
escolha e delimitação dos casos de estudo. Na prossecução destes contactos e tendo presente o
nosso conhecimento do sector, foi possível concentrar esforços no sentido de delimitar a rede a
estudar e as técnicas de recolha de dados.
O processo de delimitação da rede estudada envolveu a ponderação de factores de ordem conceptual
e de factores relacionados com a exequibilidade do estudo. Nos factores de ordem conceptual,
ponderámos a escolha duma rede na qual o estudo dos processos de criação e transferência inter-
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organizacional de conhecimento fosse algo evidente e facilmente detectável tanto para nós, enquanto
investigadores, como para os próprios gestores envolvidos nessas relações. Em termos de
exequibilidade do estudo, incluímos na rede escolhida um conjunto de vários actores institucionais que
se mostraram disponíveis a colaborar no estudo.
A rede estudada inclui o Centro Tecnológico das Indústrias Têxtil e do Vestuário de Portugal (CITEVE),
enquanto actor focal, e mais cinco outros actores institucionais com os quais o CITEVE estabelece
relações que envolvem a criação e transferência de conhecimento. Em virtude de estarmos perante um
sector em que existem múltiplos actores de natureza institucional (associações empresariais, centros
tecnológicos, centros de formação profissional, universidades, sindicatos, etc.) decidimos delimitar o
estudo a uma rede exclusivamente constituída por actores institucionais. Embora inicialmente
tenhamos ponderado a inclusão no estudo de empresas com as quais estes actores estabelecem
relações, decidimos restringir o desenho da rede a actores entre os quais se estabelecem vínculos
sobretudo de natureza não comercial que envolvem trocas diversas de natureza tecnológica, social,
cultural e só mais raramente transacções de natureza comercial.
A escolha do CITEVE para actor focal da rede estudada foi uma decisão que resultou, por um lado,
pelo facto desta entidade, como centro tecnológico do sector, possuir um papel crucial nas questões
relacionadas com a criação e transferência de conhecimento. Por outro lado, na sequência dos nossos
contactos exploratórios, foi possível confirmar que o CITEVE possui, de facto, um papel relevante no
que respeita à dinamização de iniciativas que envolvem gestão de conhecimento.
A missão do CITEVE consiste em dinamizar e auxiliar técnica e tecnologicamente as organizações da
ITV portuguesa, fomentando e disseminando a inovação, e impulsionando a melhoria da qualidade e
dos seus suportes instrumentais. Este centro tecnológico, sedeado em Vila Nova de Famalicão e com
instalações na Covilhã, desenvolve a sua actividade actuando em diferentes áreas de intervenção
(CITEVE, 2004): i) cooperação com a administração pública na definição e implementação de políticas
para o sector e para as regiões de forte implantação do sector; ii) valorização de recursos humanos; iii)
actividade laboratorial; iv) consultoria e assistência técnica; v) vigilância e desenvolvimento tecnológico;
e vi) consultoria internacional.
Os cinco actores estudados como fazendo parte da rede focal do CITEVE são os seguintes:
Associação dos Centros Tecnológicos de Portugal (RECET); Associação Têxtil e de Vestuário de
Portugal (ATP); Centro de Formação Profissional da Indústria de Vestuário e Confecção (CIVEC);
Universidade da Beira Interior (UBI); e Universidade do Minho (UM). Para cada um destes cinco
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actores, a Tabela 1 identifica a sua actividade principal, localização e motivos da sua escolha para
estudo no âmbito da rede focal do CITEVE.
Tabela 1: Caracterização das organizações da rede focal do CITEVE
Organização

Actividade principal

Localização

Motivos da escolha

Associação dos Centros

Facilitar a troca de

Vila Nova de

Proximidade física com o CITEVE;

Tecnológicos de Portugal

experiências entre centros

Famalicão, nas

associação representativa dos

(RECET)

tecnológicos; promover

instalações do

centros tecnológicos; entidade com

projectos multisectoriais;

CITEVE.

a participação do CITEVE

colaborar com a
administração pública nas
políticas de I&D; promover a
imagem dos centros
tecnológicos
Associação Têxtil e de

Assegurar a representação

Inicialmente no

Associação com representação de

Vestuário de Portugal

das empresas de têxtil e

Porto. Em 2007,

um número alargado de empresas

(ATP)

vestuário e a ligação com

as suas

do sector; colabora com o CITEVE

outras entidades; prestar

instalações

em publicações; participa nos

serviços aos associados

foram

órgãos de direcção do CITEVE;

transferidas

transferiu a sua sede para o edifício

para junto do

do CITEVE.

CITEVE
Centro de Formação

Ministra formação profissional

Profissional da Indústria

na indústria de vestuário e

relevante na área da formação

de Vestuário e Confecção

confecção

profissional

Lisboa

Entidade sectorial com papel

(CIVEC)
Universidade da Beira

Ensino e investigação

Covilhã

Interior (UBI)

Parceira do CITEVE; proximidade
fisíca; tradição e experiência no
sector

Universidade do Minho

Ensino e investigação

(UM)

Braga e

Parceiro do CITEVE; proximidade

Guimarães

física; tradição e experiência no
sector

Fonte: Elaborado pelos autores

2531

ACTAS
14º Congresso da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Regional
4 a 6 de Julho de 2008

Relativamente à escolha destes cinco actores, importa tecer algumas considerações genéricas. Em
primeiro lugar, como se disse anteriormente, todos eles são actores institucionais com um importante
papel na ITV portuguesa. De entre estas cinco organizações, duas são de natureza exclusivamente
sectorial (ATP e CIVEC), enquanto as restantes três possuem uma actividade que vai para além da
ITV. Em particular, a RECET é uma associação dos centros tecnológicos de vários sectores de
actividade económica, enquanto a UBI e UM são reconhecidamente as duas instituições de ensino
superior que em Portugal têm desenvolvido a actividade mais relevante de ensino e investigação
orientada para a ITV portuguesa.
Em síntese, o nosso estudo incidiu na rede focal constituída pelo CITEVE como actor focal da rede, e
pelos restantes cinco actores com os quais o CITEVE desenvolve outras tantas relações diádicas.
Tratando-se de um estudo de caso que procurou compreender os processos de criação e transferência
de conhecimento no seio duma rede composta por uma população restrita de seis actores, entendeuse que um estudo qualitativo seria a melhor opção metodológica. A principal técnica utilizada na
recolha dos dados foi a entrevista, embora fosse complementada com pesquisas na internet e análise
documental sobre os actores escolhidos.
As entrevistas foram focalizadas no problema de investigação e tiveram uma duração aproximada de
sessenta minutos cada. Cada entrevista assumiu a forma duma conversa semi-estruturada de acordo
com um guião de entrevista. Este guião de entrevista incluía 55 questões e envolvia tópicos diversos
como comunicação intra e inter-organizacional, suportes de informação, gestão inter-organizacional de
equipas, tomada de decisões, criatividade, tecnologias e sistemas de informação, e gestão conjunta de
projectos. Cada entrevista foi gravada num micro-gravador e posteriormente transcrita integralmente
usando um processador de texto.
As entrevistas realizadas foram efectuadas a quadros superiores das organizações anteriormente
identificadas. A sua realização decorreu em duas fases. A primeira fase decorreu entre 29 de
Novembro de 2005 e 4 de Janeiro de 2006. Nesta fase foram realizadas 10 entrevistas. A segunda fase
foi realizada entre 16 de Fevereiro de 2006 e 1 de Março de 2006, com a realização de nove
entrevistas. No total realizaram-se 19 entrevistas durante um período de três meses.
Embora o período entre o fim da primeira fase e o início da segunda fase tenha sido curto (um mês e
meio), ele foi suficiente para analisar os principais aspectos das primeiras entrevistas e preparar a
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segunda fase de entrevistas. Conseguiu-se, desta forma, que as entrevistas da primeira fase fossem
de natureza mais exploratória, enquanto que, na segunda fase, as entrevistas revelaram uma faceta
mais explicativa do fenómeno em estudo.
Na secção seguinte apresentam-se os resultados do estudo empírico.

Relações diádicas do CITEVE
Nesta secção analisa-se cada uma das cinco relações diádicas estabelecidas entre o CITEVE e cada
uma das outras organizações que integram a rede focal escolhida.
A RECET é uma associação que congrega oito centros tecnológicos, entre os quais se encontra o
CITEVE. A RECET, como "chapéu" que permite cruzar os saberes provenientes de diferentes sectores,
tais como, vidro, moldes e calçado, permite a criação de sinergias, a troca e a aplicação de
experiências multidisciplinares. Esta relação diádica é também estimulada pela partilha que CITEVE e
RECET fazem do mesmo edifício, em Vila Nova de Famalicão, algo que facilita a aproximação e
comunicação entre as duas organizações. Existe, além disso, a partilha de recursos humanos e
culturas organizacionais similares (Tabela 2).
Tabela 2: Relação CITEVE – RECET
Â Criação e a transferência de conhecimento através de:
; Representatividade – É um factor que determina a minimização da subjectividade do conhecimento;
; Participação e coordenação cruzada entre os centros tecnológicos. Dizia um entrevistado: "O CITEVE tem outro projecto muito interessante, que
também é coordenado pela RECET, na área da indústria automóvel; na aplicação de têxteis, materiais compostos na indústria automóvel. Este
projecto (…) entra com a tecnologia têxtil e entra com saberes dos moldes, portanto, com outro centro tecnológico, que é o Centro Tecnológico da
Indústria de Moldes, Ferramentas Especiais e Plásticos ";
; Cooperação em projectos de formação, projectos de investigação e projectos de prestação de serviços. Este tipo de cooperação permite obter
níveis elevados de conhecimento;
; Comunicação fluida entre as partes;
; Existência de relações informais;
Â Partilha do mesmo edifício.
; A proximidade física permite: i) racionalização de custos; ii) fortalecimento da confiança; iii) fomento de relações informais, viabilizando uma
comunicação mais fluida e mais veloz; iv) consolidação na troca e na partilha de conhecimento tácito.
Â Partilha de recursos humanos.
Â Cultura organizacional.

Fonte: Elaborado

pelos autores
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Na relação CITEVE–ATP, também o factor proximidade física contribui fortemente para a criação e
transferência de conhecimento entre as duas organizações. No entanto, há outros motivos que
fortalecem esta díade (Tabela 3).
Tabela 3: Relação CITEVE – ATP
ÂCriação e transferência de conhecimento através da:
; Participação conjunta em feiras internacionais;
; Realização de seminários;
; Publicação de livros e estudos;
; Comunicação fluida entre as partes;
; Existência de relações informais;
; Execução de projectos conjuntos;
; Intercâmbio com a participação de membros da ATP no conselho de administração do CITEVE.
Â A ATP deslocou a sua sede para o edifício do CITEVE. A proximidade física permite: i) racionalização de custos; ii) fortalecimento da confiança
entre as partes; iii) fomento de relações informais, viabilizando uma comunicação mais fluida e mais veloz; iv) cruzamento de recursos humanos,
facilitando o desenvolvimento de conhecimento tácito.
Â Relação de complementaridade, porque as duas organizações trabalham em áreas distintas. O conhecimento criado numa entidade complementa
o conhecimento da outra entidade.
Â Utilização de recursos humanos.
Â Existência de uma cultura organizacional comum.

Fonte: Elaborado

pelos autores

A díade CITEVE–CIVEC apresenta a particularidade de uma das áreas de vocação do CITEVE ser
coincidente com a principal área de actuação do CIVEC, isto é, a formação profissional. Isto significa,
que esta actividade é simultaneamente uma fonte de rivalidade na relação, mas também de
cooperação quando os projectos de formação em vez de se sobreporem se complementam (Tabela 4).
Tabela 4: Relação CITEVE – CIVEC
Â Criação e transferência de conhecimento através da:
; Participação conjunta nalguns projectos;
; Ministram acções de formação na escola tecnológica;
; Comunicação fluida entre partes;
; Existência de relações informais.
Â Partilha de recursos humanos.
Â A confiança entre os parceiros tem-se consolidado. Afirmava um entrevistado: "o CITEVE tem um centro de design e nós frequentamos as acções
dele".

Fonte: Elaborado

pelos autores

Na díade CITEVE–CIVEC o nível de interacção não é tão frequente e intenso como nas restantes
díades estudadas. No entanto, como tivemos oportunidade de constatar, existe uma clara vontade das
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duas partes em aprofundar uma relação de âmbito cooperativo, embora subsista o receio de parte a
parte que a outra organização possa intervir no seu domínio de actividade.
No que concerne à díade CITEVE–UBI há um elemento histórico que influencia positivamente a
relação. Trata-se do facto das primeiras instalações do CITEVE se terem situado na UBI, quando o
director do CITEVE era professor naquela universidade. A experiência acumulada e a relação que
CITEVE e UBI têm mantido ao longo dos vários anos fomentaram a consolidação duma relação de
cooperação. A proximidade física e institucional entre as duas organizações favoreceu a sua
articulação. Posteriormente, o CITEVE localizou a sua sede em Vila Nova de Famalicão, mantendo,
contudo, um pólo na Covilhã. A permanência do pólo do CITEVE na Covilhã permitiu manter uma
grande proximidade física com a UBI. Para além desta proximidade, na díade CITEVE–UBI é possível
identificar outros factores que têm influenciado a relação entre as duas partes (Tabela 5).

Tabela 5: Relação CITEVE – UBI
Â Criação e transferência de conhecimento através da:
; Participação conjunta em projectos;
; Realização de seminários, reuniões, documentos escritos, trabalhos conjuntos;
; Comunicação entre as partes;
; Existência de relações informais favorecidas pelo facto de parte dos quadros do CITEVE serem oriundos da UBI. Isto é, a UBI iniciou a sua
actividade com um curso na área da engenharia têxtil.
Â Participaram como sócios fundadores na criação da associação para a formação tecnológica e profissional da Beira interior, da qual resultou a
escola tecnológica. Dizia um entrevistado: "existem vários tipos de cooperação. Por exemplo nós temos uma escola tecnológica (…), da qual faz
parte a universidade e o CITEVE".
Â Utilização complementar de recursos humanos e equipamentos. Comentava um entrevistado: "a interacção entre a UBI e o CITEVE assume
várias formas, desde, portanto, a prestação de serviços em que a UBI tem em determinadas áreas, por vezes determinados trabalhos específicos de
laboratório que o CITEVE não tem são feitos na universidade, e portanto, obviamente, está também a organização conjunta de algumas actividades,
e portanto, a própria inserção de pessoas da universidade em trabalhos no CITEVE; portanto são vários tipos de colaboração que há entre as duas
instituições".
Â Proximidades institucional que existe com a criação da escola tecnológica, pelo facto dos docentes da universidade leccionarem em conjunto com
os técnicos do CITEVE. A escola tecnológica permite o fortalecimento da confiança entre os parceiros. Dizia um entrevistado: "e quem é que dá
nessa escola são os docentes da universidade e os técnicos do CITEVE. Digamos que há aqui uma cooperação bastante intensa com o CITEVE".
Esta escola permite ainda o fomento de relações informais, viabilizando uma comunicação mais fluida e mais veloz e o cruzamento de recursos
humanos, no sentido de fomentar a criação de conhecimento tácito.
Â Existência de uma cultura organizacional com características comuns que resultam da partilha da localização e de recursos humanos

Fonte: Elaborado

pelos autores

A relação existente entre CITEVE e UM caracteriza-se, fundamentalmente, por três aspectos: o facto
de existirem quadros do CITEVE oriundos da UM; a colaboração existente na escola tecnológica; e a
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realização de projectos de investigação em conjunto. No momento da nossa recolha de dados, estava
prevista a criação de um centro de nanotecnologia de materiais para a indústria têxtil, vestuário e
calçado, no intuito de articularem equipamentos e competências entre as duas instituições. A este
propósito, afirmava um entrevistado: "é um centro que vai nascer aqui no CITEVE muito em breve, que
é um centro de nanotecnologia e materiais para indústria têxtil, vestuário e calçado. Nesta área vemos
a Universidade do Minho como um parceiro fundamental". Outros aspectos relevantes na relação entre
CITEVE e UM são detalhados na Tabela 6.

Tabela 6: Relação CITEVE – UM
Â Criação e transferência de conhecimentoatravés da:
; Participação conjunta nalguns projectos;
; Realização de seminários, reuniões;
; Existência de relações informais, potenciadas pelo facto de parte dos quadros do CITEVE serem oriundos da universidade.
Â O CITEVE participa como sócio fundador na criação da escola tecnológica e a universidade como sócio aderente. Dizia um entrevistado: "é um
caso real de cooperação, de boa cooperação".
Â Utilização de recursos humanos e equipamentos. Comentava um entrevistado: "quer dizer sei de investigadores da Universidade do Minho que
vão fazer trabalhos para o CITEVE (…), sei de trabalhos que são feitos na Universidade do Minho para o CITEVE (…). Sei que quando há
equipamentos num lado e que não haja no outro, as pessoas deslocam-se para os utilizar". Subsiste uma relação de complementaridade, quer ao
nível humano, quer ao nível dos equipamentos.
Â Proximidade institucional que existe com a criação da escola tecnológica, pelo facto dos docentes da UM leccionarem em conjunto com os
técnicos do CITEVE. A escola tecnológica permite o fortalecimento da confiança entre os parceiros. Dizia um entrevistado: "as aulas teóricas são da
nossa responsabilidade, as práticas por outro, funcionam na proximidade, no mesmo edifício do CITEVE, faz todo o sentido, serem dadas nos
laboratórios de lá, e portanto, normalmente são os técnicos do CITEVE que depois asseguram, portanto há aqui uma cumplicidade, se quiser, que
funciona, e por acaso tem funcionado bem". A escola fomenta ainda as relações informais, viabilizando uma comunicação mais fluida e mais veloz, e
cruzamento de recursos humanos que favorecem a criação de conhecimento.
Â Existência de uma cultura organizacional com características comuns.
Â Está em curso a criação de um centro de nanotecnologia. A este respeito comentava um entrevistando: "Julgo que será, portanto, um elemento
que vai potenciar as relações entre o CITEVE e a universidade do Minho".

Fonte: Elaborado

pelos autores

As relações estabelecidas e os contactos sucessivos que têm ocorrido entre CITEVE e UM com vista à
criação de um centro de nanotecnologia têm permitido uma maior aproximação entre as partes e um
conhecimento recíproco mais profundo.
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Discussão e conclusão
No decorrer do nosso estudo, a proximidade sobressaiu como uma das variáveis de comparação que
nos ajudam a compreender melhor cada uma das relações diádicas anteriormente analisadas.
Interessa, por isso, caracterizar a proximidade existente entre o CITEVE e cada um dos restantes
actores estudados. A Tabela 7 compara cada díade em cada uma das duas variáveis que nos interessa
agora discutir. Para cada variável, as díades propostas foram classificadas numa escala que avalia a
intensidade com que essa característica está presente na relação.
Tabela 7: Comparação das díades do CITEVE
Características

RECET

ATP

CIVEC

UBI

UM

Proximidade física

++

++

–

+

++

Proximidade organizacional

++

++

–

++

++

Legenda: ++ significa "muito forte"; + significa "forte"; – – significa "muito fraco"; – significa "fraco"
Fonte: Elaborado pelos autores
No que respeita à proximidade física, constatou-se que, com excepção de um caso, em todas as
restantes díades estudadas ela é no mínimo forte. Na excepção apontada – na relação com o CIVEC –
esta distância advêm do facto do CIVEC possuir sede em Lisboa. Nas restantes quatro entidades, a
proximidade é muito forte (em três delas) ou forte (no caso da UBI).
No que respeita à proximidade organizacional, também só no caso do CIVEC ela foi classificada como
fraca.
Em síntese, os nossos dados mostram que nas díades estudadas existe um mesmo tipo de
proximidade física e organizacional. Isto é, não detectámos relações com resultados diferentes nestes
dois tipos de proximidade, algo que poderá indiciar algum tipo de associação entre as duas variáveis. O
único caso em que o resultado nas duas variáveis não foi exactamente igual é o da relação CITEVEUBI que denotou uma proximidade organizacional mais forte do que a proximidade física.
É de crer que a proximidade entre organizações facilita a frequência e intensidade de contactos,
promove uma dinâmica de cooperação e melhora a capacidade de adaptação. Em síntese, através do
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seu relacionamento com outros actores institucionais o CITEVE contribui para a criação e transferência
inter-organizacional de conhecimento. Com uma actuação em rede, o cruzamento e a partilha de
saberes permitem às organizações envolvidas na rede desenvolver mecanismos de criação e
transferência de conhecimento.
Neste estudo, tivemos oportunidade de verificar que existem vários mecanismos para criar e transferir
conhecimento no seio da rede estudada. Em particular, identificámos os seguintes: i) participação
conjunta em feiras internacionais; ii) realização de seminários; iii) publicação de livros, estudos, artigos,
entre outros; iv) existência de um número elevado de trocas informais com comunicação fluida entre as
partes; v) execução conjunta de projectos variados, por exemplo no domínio tecnológico e da formação
profissional; vi) criação de equipas flexíveis e multidisciplinares; e vii) partilha de recursos humanos e
equipamentos. Tudo isto reforçado com a proximidade física e organizacional entre actores.
Neste estudo conclui-se que a proximidade física e organizacional entre actores é um factor relevante
na gestão do conhecimento em rede. Ela estimula o contacto informal, algo que é particularmente
valioso para a criação e transferência do conhecimento. Ou seja, grande parte do conhecimento criado
e transferido advém da informalidade presente nas interacções entre organizações. As tecnologias de
comunicação como o correio electrónico facilitam igualmente a comunicação no seio da rede. No
entanto, as relações informais estabelecidas e possibilitadas pela proximidade permitem que a criação
e a transferência do conhecimento se realizem de uma forma mais fluida, rápida e consistente,
contribuindo para um ambiente de confiança, onde, naturalmente, também existem manifestações de
rivalidade, mas que se revelam favoráveis às relações em causa. Além disso, a partilha e o cruzamento
de equipas e equipamentos constituem um instrumento valioso conducente à geração e disseminação
de conhecimento.
No nosso estudo foi também evidente que a participação e a criação de espaços comuns, como é o
caso da escola tecnológica, favorecem uma relação de cooperação entre as partes envolvidas.
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RESUMO
A maior parte dos trabalhos que estudam a motivação dos trabalhadores, no contexto das
organizações, tende a enfatizar a importância do clima organizacional. Esta interacção, mostra de que
forma a motivação depende das atitudes dos gestores na criação e na manutenção de um ambiente
favorável à performance das organizações (Koontz, 1961).
No âmbito do ensino superior, a satisfação do pessoal docente face ao trabalho pode variar em função
de múltiplos aspectos. A literatura mostra que os docentes tendem a valorizar mais as recompensas
intrínsecas do que as recompensas extrínsecas da profissão (Hill, 1986; Olsen, 1993; Lacy e Sheehan,
1997; Adams, 1998; Busch et al., 1998).
Este trabalho pretende estudar as atitudes dos docentes em termos de satisfação laboral e de
compromisso organizacional e verificar se as mesmas influenciam as suas percepções acerca da
qualidade do ensino ministrado.
A investigação é realizada no contexto de uma instituição pública do ensino superior, a Escola Superior
de Tecnologia do Instituto Politécnico de Viseu. O objecto deste estudo é o Departamento de Gestão
(DGest) da ESTV e a população é constituída pela totalidade dos docentes que leccionam nos cursos
do DGest.
PALAVRAS-CHAVE: ensino superior, qualidade da educação, satisfação laboral, compromisso
organizacional.
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1 – INTRODUÇÃO
A utilização dos princípios da gestão da qualidade total nas instituições do ensino superior implica a
criação de um ambiente de qualidade, requer mudanças culturais dentro da organização e o
compromisso e a persistência por parte dos seus líderes (Lozier e Teeter, 1996).
Robbins (1994) define a cultura organizacional como um conjunto de valores partilhados pelos
membros de uma organização, que a distinguem das outras organizações.
Para o mesmo autor, a cultura reflecte o comportamento da organização em relação ao seu ambiente e
define-se por sete características essenciais:
“1- Inovação e assunção de riscos. Grau com que os empregados são encorajados a
inovar e a assumir riscos;
2- Atenção aos detalhes. Grau com que se espera que os empregados mostrem
precisão, análise e atenção aos detalhes;
3- Orientação para os resultados. Grau com que os gestores se centram nos
resultados, mais do que nas técnicas e nos processos utilizados para alcançar esses
resultados;
4- Orientação para as pessoas. Grau com que as decisões tomadas pelos gestores
têm em consideração o efeito dos resultados sobre as pessoas da organização;
5- Orientação das equipas. Grau com que as actividades de trabalho estão
organizadas em função da equipa e não em função dos indivíduos;
6- Agressividade. Grau com que as pessoas são agressivas e competitivas em vez de
acomodadas;
7- Estabilidade. Grau com que as actividades organizacionais enfatizam a manutenção
do status em oposição ao crescimento.” (Robbins, 1994, p.681)
No fundo, a cultura organizacional transmite o modo de operar de uma organização, que ao longo do
tempo se vai caracterizando por um conjunto de crenças, expectativas, valores e formas de agir que
vão definindo a sua identidade.

2542

ACTAS
14º Congresso da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Regional
4 a 6 de Julho de 2008

A cultura cria distinções entre organizações, proporciona um senso de identidade aos seus membros,
facilita um maior compromisso com os seus objectivos e promove a estabilidade do sistema social
(Robbins, 1994).
Dado que os líderes assumem um papel fundamental na condução de todos os membros da
organização a elevados níveis de desempenho, uma melhor compreensão do seu ambiente interno
implica que os mesmos possuam uma percepção clara e objectiva de todos os valores e crenças que
moldam a cultura organizacional.
Neste sentido, Galbraith (1983) afirma que uma organização, para reforçar a sua estrutura, necessita
que os seus elementos internos se submetam a um objectivo comum. A submissão será tanto maior
quanto maior for a partilha desse objectivo.
A organização é assim caracterizada por uma simetria bimodal, já que é o grau de coesão interna que
determina a sua capacidade para alcançar os objectivos organizacionais e para submeter grupos
externos à organização a esses mesmos objectivos.
2 - A SATISFAÇÃO LABORAL E O COMPROMISSO ORGANIZACIONAL
Segundo Maslow (1954), os indivíduos apresentam comportamentos motivados por uma hierarquia de
necessidades fisiológicas (básicas de sobrevivência), de segurança (autopreservação), sociais
(participação e aceitação em grupos), de auto-estima (reconhecimento por parte dos outros) e de autorealização (reafirmação do seu próprio potencial). O pressuposto essencial é o de que as necessidades
de um nível mais baixo devem ser satisfeitas antes das necessidades de um nível mais alto.
Herzberg (1968), por seu lado, defende que a motivação só existe nos últimos níveis da pirâmide das
necessidades humanas. O autor considera a existência de dois factores ao nível da satisfação do
desempenho:
- Factores higiénicos, que correspondem a aspectos extrínsecos (segurança no trabalho,
relação com os colegas e superiores, salário, clima organizacional, condições de trabalho, entre
outros);
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- Factores motivacionais, que dizem respeito a factores intrínsecos relacionados com a própria
essência do trabalho, sob o controlo do indivíduo (realização pessoal, capacidade de liderança e
reconhecimento, entre outros).
Esta teoria dos dois factores de Herzberg (1968) mostra que não ter satisfação no trabalho não
significa estar insatisfeito, mas simplesmente não ter satisfação. Por outro lado, considera que a
ausência de insatisfação não significa satisfação com o trabalho, somente que não existe insatisfação.
Herzberg (1968) afirma que os factores motivacionais podem causar satisfação ou não satisfação,
enquanto os factores higiénicos causam insatisfação quando ausentes, e não insatisfação quando se
apresentam. Daqui resulta a ideia de que os factores que provocam atitudes positivas face ao trabalho
não são os mesmos que provocam atitudes negativas, por isso os factores que conduzem à satisfação
e à motivação não são necessariamente opostos aos factores que conduzem à insatisfação.
A teoria dos dois factores de Herzberg surge como uma útil ferramenta, adoptada por Hill (1986), para
explicar a satisfação face ao trabalho, no âmbito do ensino superior. Hill (1986) refere que as principais
fontes de satisfação estão associadas a aspectos intrínsecos e as principais razões para a insatisfação
resultam de factores extrínsecos. Contudo, o clima e a cultura organizacional também influenciam
fortemente a satisfação do pessoal académico.
“O ‘clima’ ou ‘cultura’ do ambiente no qual trabalham os académicos tem uma grande
influência nos seus sentimentos de satisfação com o trabalho como um todo, e no
compromisso para permanecerem no seu trabalho em vez de procurarem satisfazer as
suas necessidades intrínsecas noutro lugar.” (Hill, 1986, citado em Lacy e Sheehan,
1997, p.309)
Adams (1998) analisa vários estudos realizados em universidades australianas, acerca das atitudes e
percepções do pessoal docente face ao trabalho. O seu trabalho mostra que os docentes que
apresentam um elevado nível de satisfação são motivados por recompensas intrínsecas e pelas suas
percepções de autonomia académica enquanto as principais fontes de insatisfação estão associadas à
crescente carga de trabalho e à imposição de responsabilidades.
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Para Adams (1998), as percepções dos académicos podem ser influenciadas por alguns factores como
a fase na carreira académica, as diferenças culturais associadas às disciplinas, os estilos de gestão e
liderança dentro das instituições ou departamentos, a disponibilidade de recursos e o apoio institucional
recebido.
Olsen (1993), numa investigação que procurou analisar os efeitos da socialização das universidades
em variáveis relacionadas com a motivação, o desempenho, a produtividade e o stress no trabalho,
mostra que a elevada necessidade de reconhecimento e de apoio por parte dos novos docentes torna
fundamental o desenvolvimento de um ambiente mais comunitário nas instituições do ensino superior.
O estudo longitudinal realizado por esta autora apresenta ainda mudanças para os aspectos
relacionados com a satisfação, verificando ao longo do tempo uma redução da satisfação no trabalho e
um aumento do stress do pessoal académico.
Lacy e Sheehan (1997) exploram as diferenças para a Austrália, a Alemanha, Hong Kong, Israel, o
México, a Suécia, o Reino Unido e os EUA acerca do impacto do ambiente universitário na satisfação
com o emprego do pessoal académico. Relacionando a satisfação com o clima ou o sentimento de
comunidade, este trabalho conclui que os elementos do ambiente que aumentam os níveis de
satisfação são o reconhecimento, o apoio, a participação em tomadas de decisão, o desenvolvimento
de um ambiente intelectual, a clareza da missão institucional e a relação entre a administração e o
pessoal docente.
Apesar do compromisso organizacional aparecer frequentemente associado à satisfação no trabalho,
estes dois conceitos são distintos.
Enquanto a satisfação no trabalho representa uma resposta a um determinado trabalho ou às
características que estão associadas a um determinado trabalho, o compromisso organizacional
representa uma reacção face à organização.
Mowday et al. (1979) definem o compromisso organizacional como “a força relativa da identificação e
do envolvimento de um indivíduo com a organização”. Segundo os mesmos autores esta noção baseiase em três factores:
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- Numa forte crença nos valores e nos objectivos da organização;
- Num desejo de desenvolver esforços e sacrifícios em benefício da organização;
- Na vontade de permanecer membro da organização.
No fundo, o compromisso organizacional reflecte a ligação do indivíduo à organização como um todo e
à partilha dos seus valores e dos seus objectivos com os da organização, assumindo, por isso, um
carácter mais duradouro.
3 - A QUALIDADE NO ENSINO SUPERIOR
Smith (1993, p.237) define a qualidade como “a excelência de qualquer coisa”. Para este autor, a
qualidade não pode ser mensurada directamente, dado ser uma característica abstracta, mas pode ser
medida por atributos mais directamente inteligíveis, que dependem essencialmente dos seus usuários
ou outros stakeholders envolvidos.
Embora a qualidade seja um conceito conhecido por todos, a percepção pode ser diferente em relação
aos mesmos produtos ou serviços, em consequência das necessidades, experiências e exigências dos
indivíduos. Neste sentido, é fundamental satisfazer e de preferência exceder as expectativas de todos.
Harvey e Green (1993) entendem que a qualidade, ao nível do ensino superior, pode ser analisada
como excepcional, como perfeição, como adequação a um fim, como uma relação custo-valor e como
transformação. De seguida, descrevem-se as diferentes concepções para a qualidade do ponto de
vista destes autores.
A qualidade pode ser vista como excepcional, superando elevados padrões. Neste caso, a excelência é
fixada nos inputs e outputs. Uma instituição é de qualidade quando atrai os melhores estudantes, os
melhores docentes e os melhores recursos. Ou seja, quando independentemente dos processos
utilizados pelos docentes se produz formação de elevada qualidade. Note-se que muitas vezes a
excelência é confundida com reputação.
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A qualidade como perfeição baseia-se em processos e especificações que devem ser perfeitamente
cumpridos. Este conceito pretende evitar defeitos, assegurando a conformidade com especificações
predefinidas. Naturalmente, exige uma cultura de qualidade, isto é, que todos os membros da
instituição sejam responsáveis pela mesma.
A qualidade como adequação a um fim está relacionada com o propósito do produto ou serviço. A
qualidade é medida como um produto ou serviço que se ajusta aos objectivos para os quais foi criado.
Esta ideia fundamenta-se na necessidade de definir clientes e saber as suas especificações acerca do
produto que uma instituição pretende satisfazer e exige uma atenção especial, já que essas
especificações estão constantemente a mudar.
A qualidade como uma relação custo-valor tem como questão central a maximização dos resultados e
a minimização dos custos associados. Quando as instituições dependem de recursos governamentais,
alguns indicadores de performance são utilizados para controlar a eficiência e os custos desses
estabelecimentos.
A qualidade como transformação baseia-se numa mudança qualitativa e fundamental, não apenas
aparente ou física mas que também inclui transcendência cognitiva.
Para as instituições do ensino superior a qualidade deve ser medida através da capacidade de
transformar um aluno, ou seja, da capacidade de desenvolver as suas aptidões e as suas
competências, possibilitando simultaneamente a sua própria transformação.
Esta filosofia torna fundamental o envolvimento de todos os recursos humanos da instituição, o
trabalho em grupo e o compromisso por parte dos seus membros.
4 - OBJECTIVOS
O propósito deste trabalho é estudar as atitudes dos docentes em termos de satisfação laboral e de
compromisso organizacional e verificar se as mesmas influenciam as suas percepções acerca da
qualidade do ensino ministrado.
5 – METODOLOGIA
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A investigação realiza-se no contexto de uma instituição pública do ensino superior, a Escola Superior
de Tecnologia do Instituto Politécnico de Viseu (ESTV).
O objecto deste estudo é o Departamento de Gestão (DGest) da ESTV, responsável por 1232 alunos,
cerca de 44% do número total de estudantes na ESTV. A maior unidade orgânica da ESTV oferece
actualmente 4 cursos e é composta por um corpo docente de 46 professores, aproximadamente 25%
do total de docentes da ESTV.
A população é constituída pela totalidade dos docentes que leccionavam, no ano lectivo 2006/2007,
nos cursos do DGest, designadamente Gestão de Empresas (GE), Contabilidade e Administração (CA),
Marketing (MK), Gestão Comercial e da Produção (GCP) e Turismo (TUR).
Para uma população constituída por 63 docentes, a aplicação dos questionários permitiu obter 46
respostas válidas.
As variáveis estudadas para os docentes são descritas através das estatísticas descritivas de
frequência absoluta (Nº) e relativa (%), conforme a tabela 1.
Tabela 1 - Caracterização da amostra de docentes
Estatísticas Descritivas

Nº

%

29

63,0

Feminino

17

37,0

De 25 a 34 anos

15

32,6

De 35 a 45 anos

18

39,1

Mais de 45 anos

13

28,3

Menos de 5 anos

5

10,9

De 5 a 9 anos

20

43,5

De 10 a 15 anos

14

30,4

Mais de 15 anos

7

15,2

N=46
Sexo
Masculino
Idade

Antiguidade na ESTV

Departamento
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DGest

34

73,9

Outros Departamentos

12

26,1

Professor do quadro

7

15,2

39

84,8

Licenciatura

15

32,6

Mestrado

25

54,3

Doutoramento

6

13,0

Em mestrado

8

17,4

Em doutoramento

19

41,3

Situação profissional
Professor que não pertence ao
quadro
Habilitações Académicas

Situação Actual

A informação recolhida permite concluir que dos 46 inquiridos, 29 são do sexo masculino (63%) e 17 do
sexo feminino (37%). No que diz respeito aos escalões etários, 33% têm entre 25 e 34 anos, 39% entre
35 e 45 anos e 28% mais de 45 anos. Em relação à antiguidade, 5 respondentes trabalham há menos
de 5 anos na ESTV (11%), 20 exercem a sua actividade na instituição entre 5 a 9 anos (44%), 14
docentes trabalham entre 10 a 15 anos na escola (30%) e 7 trabalham há mais de 15 anos (15%).
Da amostra total conclui-se ainda que 34 docentes pertencem ao DGest (74%) e os restantes 12
docentes (26%), apesar de leccionarem nos cursos do DGest, pertencem a outros Departamentos da
ESTV. Relativamente à situação face ao emprego, apenas 7 dos docentes inquiridos são professores
do quadro (15%). No que concerne às habilitações académicas, verifica-se que 33% dos respondentes
possuem a licenciatura, 54% o mestrado e apenas 13% apresentam o grau de doutorado. Ao nível da
formação, 17% dos docentes encontram-se a frequentar o mestrado e 41% o doutoramento.
6 - HIPÓTESES
Alguns trabalhos mostram que a satisfação do pessoal docente face ao trabalho pode variar em função
de múltiplos aspectos, verificando-se que os docentes tendem a valorizar mais as recompensas
intrínsecas do que as recompensas extrínsecas da profissão (Hill, 1986; Olsen, 1993; Lacy e Sheehan,
1997; Adams, 1998; Busch et al., 1998). Outras investigações estudam as variáveis que determinam o
nível de compromisso dos membros de uma organização (Meyer e Allen, 1991, 1997) e mostram a
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existência de uma relação positiva entre o compromisso organizacional e a satisfação laboral (Meyer e
al., 1989; Capelleras, 2001).
Com o objectivo de estudar as atitudes dos docentes, em termos de satisfação laboral e compromisso
organizacional, definem-se as seguintes hipóteses:
Hipótese 1: A satisfação laboral varia em função das características dos docentes;
Hipótese 2: Os factores de carácter intrínseco apresentam um peso superior ao dos factores
extrínsecos na satisfação laboral;
Hipótese 3: O compromisso organizacional varia em função das características dos docentes;
Hipótese 4: A satisfação laboral e o compromisso organizacional influenciam a percepção de qualidade
dos docentes.
Para medir as características específicas dos docentes utilizar-se-ão as seguintes variáveis:
- Variáveis sócio-demográficas: sexo, idade e habilitações académicas;
- Variáveis relacionadas com o posto de trabalho: antiguidade na ESTV, departamento de
origem, condição face ao emprego e curso leccionado.
7 - RESULTADOS
No sentido de conhecer a opinião dos docentes acerca da satisfação laboral, foram realizadas 20
perguntas, com opção de resposta fechada numa escala de tipo Likert de 5 pontos: muito insatisfeito
(1) a muito satisfeito (5). Os itens utilizados são descritos na tabela 2.
Tabela 2 - Itens para medir a satisfação laboral
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1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20

Grau de autonomia
Impacto significativo noutras pessoas
Sentimento de realização no trabalho
Oportunidades para a aprendizagem contínua
Oportunidade para utilizar as suas próprias capacidades
Salário actual
Benefícios extra-salariais
Bolsas para a investigação
Segurança do trabalho
Tempo suficiente para realizar investigação
Equilíbrio entre as actividades de docência, investigação e gestão
Tempo dedicado à docência
Relações com os colegas de trabalho
Apoio por parte da Direcção do Departamento de Gestão
Reconhecimento do seu trabalho (na sua disciplina)
Oportunidades de promoção
Actividade de docência em geral
Actividade de investigação em geral
Actividades de gestão em geral
De uma forma geral, estou satisfeito(a) com meu actual trabalho na ESTV

A satisfação laboral dos docentes é medida através das variáveis “satisfação com as actividades de
docência em geral”, “satisfação com as actividades de investigação em geral”, “satisfação com as
tarefas administrativas em geral” e “satisfação global com o trabalho de uma forma geral” (Olsen, 1993;
Busch et al., 1998). Os valores médios recolhidos apresentam-se na tabela 3.
Tabela 3 - Avaliação média da satisfação laboral
Items

Mean

Std. Deviation

Actividade de docência em geral

3,717

0,621

Actividade de investigação em geral

2,750

0,866

Tarefas administrativas em geral

2,711

0,869

Nível de satisfação com o trabalho de uma forma geral

3,826

0,529

Os resultados mostram que os docentes se encontram satisfeitos com o trabalho de uma forma geral,
sendo a avaliação média efectuada para este item de 3,826. Contudo, apesar da satisfação com a
docência mostrar uma avaliação média de 3,717, a satisfação relativamente às actividades de
investigação e tarefas administrativas apresenta valores médios inferiores a 3.
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Para analisar a influência das características dos docentes nos níveis de satisfação laboral, foram
determinados os valores médios para a satisfação geral e o teste F, segmentando a amostra em
função de variáveis sócio-demográficas e de variáveis relacionadas com o posto de trabalho dos
docentes.
Sexo
Os resultados para o efeito da variável sexo na avaliação média efectuada à satisfação global são
fornecidos na tabela 4.
Tabela 4 - Avaliação média da satisfação laboral segundo o sexo
Sexo masculino
Items

Sexo feminino

Mean

Std. Deviation

Mean

Std. Deviation

F

Sig.

Actividade de docência em geral

3,655

0,721

3,824

0,393

0,785

0,380

Actividade de investigação em geral

2,714

0,854

2,813

0,911

0,128

0,722

Tarefas administrativas em geral

2,759

0,872

2,625

0,885

0,239

0,627

Os docentes do sexo feminino tendem a apresentar uma maior satisfação com as actividades de
docência e de investigação, enquanto os do sexo masculino mostram uma maior satisfação em relação
às tarefas administrativas.
Idade
O estudo da influência da idade no nível de satisfação global reflecte-se na tabela 5.
Tabela 5 - Avaliação média da satisfação laboral segundo a idade
De 25 a 34 anos
Items
Actividade de docência em
geral
Actividade de investigação em
geral
Tarefas administrativas em
geral

De 35 a 45 anos

Mais de 45 anos

Mean

Std. Deviation

Mean

Std. Deviation

Mean

Std. Deviation

F

Sig.

3,800

0,561

3,778

0,548

3,538

0,776

0,750

0,478

2,786

0,975

2,765

0,903

2,692

0,751

0,041

0,960

2,667

0,976

2,765

0,752

2,692

0,947

0,053

0,949
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A satisfação com as actividades de docência e investigação diminui à medida que aumenta a idade dos
docentes, ao contrário do que se verifica com as tarefas administrativas.
Antiguidade na ESTV
Tabela 6 - Avaliação média da satisfação laboral segundo a antiguidade na ESTV
Menos de 5 anos
Items

Mean

Std.
Deviation

De 5 a 9 anos
Mean

De 10 a 15 anos

Std.
Deviation

Mean

Std.
Deviation

Mais de 15 anos
Mean

Std.
Deviation

F

Sig.

Actividade de
docência em

4,000

0,000

3,800

0,616

3,429

0,756

3,857

0,378

1,664

0,189

3,500

0,577

2,579

0,961

2,786

0,802

2,714

0,756

1,284

0,293

3,000

0,816

2,800

0,894

2,643

0,842

2,429

0,976

0,475

0,702

geral
Actividade de
investigação em
geral
Tarefas
administrativas
em geral

Com base na tabela 6, é possível afirmar que a satisfação com as actividades de docência e de
investigação e com as tarefas administrativas vai diminuindo à medida que aumenta a antiguidade do
docente na ESTV.
Departamento
Tabela 7 - Avaliação média da satisfação laboral segundo o Departamento
Departamento de Gestão
Items

Outros
Departamentos

Mean

Std. Deviation

Mean

Std. Deviation

F

Sig.

Actividade de docência em geral

3,706

0,676

3,750

0,452

0,044

0,835

Actividade de investigação em geral

2,636

0,822

3,091

0,944

2,344

0,133

Tarefas administrativas em geral

2,727

0,911

2,667

0,778

0,042

0,839
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De acordo com a tabela 7, os docentes afectos a outros Departamentos da ESTV apresentam uma
maior satisfação, em termos médios, com as actividades de docência e de investigação. Por outro lado,
a satisfação com as tarefas administrativas é maior para o grupo dos docentes do DGest.
Condição face ao emprego
Tabela 8 - Avaliação média da satisfação laboral segundo a condição face ao emprego
Professor do Quadro
Items

Professor não pertencente
ao Quadro

Mean

Std. Deviation

Mean

Std. Deviation

F

Sig.

Actividade de docência em geral

3,857

0,378

3,692

0,655

0,413

0,524

Actividade de investigação em geral

2,857

0,900

2,730

0,871

0,125

0,726

Tarefas administrativas em geral

2,429

1,272

2,763

0,786

0,873

0,355

Os resultados apresentados na tabela 8 mostram uma satisfação superior para os docentes
pertencentes ao quadro da ESTV, relativamente às actividades de docência e investigação.
Em oposição, a satisfação com as tarefas administrativas apresenta um valor médio superior para os
docentes que se encontram numa situação de insegurança face ao emprego.
Curso leccionado
O estudo da influência do curso em que os docentes leccionam um maior número de horas semanais
no nível de satisfação global apresenta-se na tabela 9.
Tabela 9 - Avaliação média da satisfação laboral segundo o curso leccionado
GE
Items

Mean

GCP/MK
Std.

Deviation

Mean

Std.
Deviation

CA
Mean

TUR
Std.

Deviation

Mean

Std.
Deviation

F

Sig.

Actividade de
docência em

3,667

0,485

3,571

0,787

3,667

0,866

3,917

0,515

0,585

0,628

2,813

0,750

2,857

1,069

2,778

0,972

2,583

0,900

0,203

0,894

geral
Actividade de
investigação em
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geral
Tarefas
administrativas

2,765

0,831

2,143

0,690

2,889

0,601

2,833

1,115

1,244

0,306

em geral

A satisfação com a docência é maior para os docentes que leccionam uma maior carga horária ao
curso de TUR, seguindo-se os cursos de GE e CA e, por último, o curso de GCP/MK.
A satisfação com a actividade de investigação é superior para os docentes a leccionar um maior
número de horas semanais ao curso de GCP/MK, seguindo-se os de GE, CA e TUR.
Para as tarefas administrativas, verifica-se uma maior satisfação para os docentes com maior carga
horária semanal no curso de CA, depois TUR, GE e GCP/MK.
A avaliação média dos restantes itens utilizados para medir a satisfação laboral reflecte-se na tabela
10.

Tabela 10 - Avaliação média dos itens para a satisfação laboral
Items

Mean

Std. Deviation

Grau de autonomia

4.283

0.621

Relação com os colegas de trabalho

4.065

0.712

Sentimento de realização no trabalho

3.978

0.683

Apoio por parte da direcção do DGest

3.913

0.725

Impacto que o seu trabalho tem noutras pessoas

3.822

0.614

Oportunidades para realizar as suas próprias capacidades

3.783

0.814

Tempo dedicado à docência

3.522

0.809

3.311

0.821

Oportunidades para aprendizagem contínua

3.217

0.841

Salário actual

3.13

0.957

Segurança no trabalho

2.609

1.483

Benefícios extra-salariais

2.457

1.069

2.261

0.905

Reconhecimento por parte da comunidade académica do trabalho realizado na sua
disciplina

Equilíbrio entre as actividades de docência, investigação e outras tarefas
administrativas
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Bolsas para investigação

2.159

1.01

Tempo suficiente para realizar a investigação

1.978

0.856

Oportunidades de promoção

1.977

0.876

Os resultados alcançados mostram que o grau de autonomia, a relação com os colegas de trabalho e o
sentimento de realização são considerados os aspectos mais importantes para a satisfação do
trabalho. Por outro lado, os aspectos que apresentam uma menor avaliação média são as
oportunidades de promoção, o tempo para realizar investigação, as bolsas para investigação, o
equilíbrio entre as actividades de docência, investigação e tarefas administrativas, os benefícios extrasalariais e a segurança no trabalho. Estes resultados confirmam as conclusões dos trabalhos de Hill
(1986), Adams (1998) e Olsen (1993), mostrando que a satisfação está associada a recompensas
intrínsecas da profissão e as principais fontes de insatisfação estão associadas à crescente carga de
trabalho e à imposição de responsabilidades.
Com o intuito de conhecer o comportamento organizacional dos docentes foram realizadas 9
perguntas, adaptadas do Organizational Commitment Questionnaire (OCQ) de Mowday et al. (1979),
com opção de resposta fechada, sendo a escala utilizada de tipo Likert de 5 pontos: discordo
totalmente (1) a concordo totalmente (5).
O cálculo do Alfa de Cronbach para a medição da dimensão compromisso organizacional apresenta-se
na tabela 11.
Tabela 11 - Coeficiente Alfa de Cronbach para o indicador “compromisso organizacional”
Cronbach's Alpha
Cronbach's Alpha

Based on
Standardized

N of Items

Items
,826

,838

9
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O coeficiente Alfa de Cronbach apresentou o valor de 0,838, mostrando uma boa consistência interna,
pelo que se procedeu à construção de um índice constituído pela média aritmética dos itens descritos
na tabela 12.
Tabela 12 - Itens para medir o compromisso organizacional dos docentes
1
2
3
4
5
6
7
8
9

Esforço-me mais do que o normal desde que seja para benefício da ESTV
Digo aos meus amigos que a ESTV é um local maravilhoso para se trabalhar
Aceitaria qualquer trabalho desde que fosse para continuar na ESTV
Considero que os meus valores coincidem com os valores da ESTV
Estou orgulhoso(a) de dizer às pessoas que faço parte da ESTV
A ESTV inspira-me no rendimento do meu trabalho
Estou satisfeito(a) por ter escolhido a ESTV para trabalhar
Estou muito preocupado(a) com o futuro da ESTV
A ESTV é a melhor instituição do ensino superior para se trabalhar

Posteriormente, procedeu-se ao estudo da influência das características dos docentes nos níveis de
compromisso organizacional. Foram determinados os valores médios para o indicador “compromisso
organizacional” e calculou-se o teste F, segmentando a amostra em função de variáveis sóciodemográficas e de variáveis relacionadas com o posto de trabalho dos docentes.
Sexo
Tabela 13 - Compromisso organizacional segundo o sexo
Sexo Masculino
Mean
Compromisso
Organizacional

3,172

Std.
Deviation
1,032

Sexo Feminino
Mean
3,399

Std.
Deviation
,683

F

Sig.

,648

,425

Os resultados da tabela 13 mostram que o compromisso organizacional é superior para os docentes do
sexo feminino. Contudo, ambos os sexos apresentam valores próximos de 3, indicando um moderado
compromisso organizacional por parte dos docentes.
Idade
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Tabela 14 - Compromisso organizacional segundo a idade
De 25 a 34 anos
Mean
Compromisso
Organizacional

Std.
Deviation

2,726

1,195

De 35 a 45 anos
Mean
3,438

Std.
Deviation
0,639

Mais de 45 anos
Mean
3,615

Std.
Deviation
0,603

F

Sig.

4,458

,017*

* p<0,05

Os valores da tabela 14 permitem concluir que o compromisso organizacional aumenta com a idade
dos docentes.
Salienta-se que o valor médio obtido para os docentes com idade inferior a 35 anos é de apenas 2,726,
indicando um baixo compromisso com a instituição.
Antiguidade
Os valores médios obtidos para o compromisso organizacional em função da antiguidade na ESTV
aparecem reflectidos na tabela 15.
Tabela 15 - Compromisso organizacional segundo a antiguidade na ESTV
Menos de 5 anos
Mean
Compromisso
Organizacional

2,733

Std.
Deviation
0,948

De 5 a 9 anos
Mean
3,117

Std.
Deviation
1,123

De 10 a 15 anos
Mean
3,468

Std.
Deviation
0,621

Mais de 15 anos
Mean
3,603

Std.
Deviation
0,577

F

Sig.

1,307

,285

Os resultados mostram que o compromisso organizacional aumenta com a antiguidade dos docentes,
apresentando um valor médio de apenas 2,733 para os docentes com menos de 5 anos de antiguidade
na ESTV e um valor médio de 3,603 para os docentes que exercem as suas funções há mais de 15
anos na instituição.
Departamento
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Tabela 16 - Compromisso organizacional segundo o Departamento
Outros

DGest
Mean
Compromisso
Organizacional

3,337

Departamentos
Std.

Deviation
0,885

Mean
3,028

Std.
Deviation
1,004

F

Sig.

1,007

,321

A partir da tabela 16 pode verificar-se que o nível de compromisso com a organização é superior para
os docentes do DGest por comparação ao valor médio obtido para os docentes afectos a outros
Departamentos da Escola.
Condição face ao emprego
Os resultados para a influência da situação face ao emprego no compromisso organizacional são
fornecidos na tabela 17.
Tabela 17 - Compromisso organizacional segundo a condição face ao emprego
Professor do quadro
Mean
Compromisso
Organizacional

3,508

Std.
Deviation
0,453

Professor não
pertencente ao quadro
Mean
3,211

Std.
Deviation
0,974

F

Sig.

,618

,436

Os docentes numa situação de maior estabilidade face ao trabalho apresentam um maior compromisso
organizacional em relação aos docentes que não pertencem ao quadro da instituição. Porém, os
valores médios obtidos para os dois grupos de professores apresentam uma diferença de apenas
0,297.
Habilitações Académicas
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Tabela 18 - Compromisso organizacional segundo as habilitações académicas
Licenciatura
Mean
Compromisso

3,067

Organizacional

Mestrado

Std.

Mean

Deviation
1,123

3,289

Doutoramento

Std.

Mean

Deviation
0,861

3,593

Std.
Deviation
0,475

F

Sig.

,732

,487

A tabela 18 permite concluir que o compromisso organizacional vai aumentando com as habilitações
académicas dos docentes. Os valores variam entre 3,067, para os docentes que possuem apenas a
licenciatura, e 3,593, para os professores com o doutoramento.
Curso Leccionado
Tabela 19 - Compromisso organizacional segundo o curso leccionado
GE
Mean
Compromisso
Organizacional

3,543

GCP/MK
Std.

Deviation
0,773

Mean
3,143

Std.
Deviation
1,008

CA
Mean
2,741

TUR
Std.

Deviation
1,056

Mean
3,278

Std.
Deviation
0,887

F

Sig.

1,643

,194

A partir da tabela 19, pode verificar-se que o compromisso organizacional é superior para os docentes
a leccionar um maior número de horas semanais ao curso de GE, seguindo-se TUR, GCP/MK e, por
último, com um valor médio de apenas 2,741, os docentes com uma maior carga horária no curso de
CA.
Com o objectivo de verificar a existência de correlação linear entre as variáveis “satisfação laboral” e
“compromisso organizacional”, foi determinado o coeficiente de correlação R de Pearson, conforme
tabela 20.
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Tabela 20 - Coeficiente R de Pearson para as variáveis “satisfação laboral” e “compromisso
organizacional”
Coeficiente R de Pearson

Compromisso organizacional

Nível de satisfação com o
trabalho de uma forma geral

0,313*

* p<0,05

Os resultados mostram a existência de uma correlação positiva e significativa entre a satisfação face
ao trabalho e o compromisso organizacional dos docentes.
Para avaliar as percepções dos docentes relativamente à qualidade do ensino ministrado, foi solicitada
uma apreciação dos itens relacionados com a qualidade do ensino (tabela 21), recorrendo-se a uma
escala de 1 a 10, sendo 1 a avaliação mais baixa e 10 a avaliação mais alta
Tabela 21 - Itens para medir avaliar a qualidade do ensino
1
2
3
4
5
6
7
8

As instalações e equipamentos
As atitudes dos docentes face aos alunos
O nível de conhecimento dos docentes
A capacidade de transmitir conhecimentos por parte dos docentes
Os sistemas de avaliação da aprendizagem dos estudantes
O conteúdo do plano de estudos
A qualidade global do ensino do curso que frequenta
O prestígio da ESTV como instituição do Ensino Superior

A fim de verificar se as atitudes dos docentes em termos de satisfação laboral e de compromisso
organizacional influenciam as suas percepções acerca da qualidade do ensino ministrado,
determinaram-se os coeficientes de correlação R de Pearson, apresentados na tabela 22.
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Tabela 22 - Coeficiente R de Pearson para as variáveis “compromisso organizacional” e “qualidade
global do ensino” e “satisfação laboral” e “qualidade global do ensino”
Coeficiente R de Pearson
Compromisso organizacional
Nível de satisfação com o
trabalho de uma forma geral

Qualidade global do ensino
0,056
0,088

Conclui-se que, apesar da existência de uma correlação positiva entre o compromisso organizacional e
a avaliação da qualidade global do ensino, os resultados não se apresentam significativos.
O mesmo acontece para a correlação entre a satisfação laboral e avaliação da qualidade do ensino. O
coeficiente é positivo mas não se mostra significativo.
8 - CONSIDERAÇÕES FINAIS
Dada a necessidade de conhecer as percepções dos professores acerca da qualidade do serviço
global oferecido pelo DGest e no sentido de entender alguns dos seus factores determinantes,
procedeu-se ao estudo das atitudes dos docentes, em termos de satisfação no trabalho e de
compromisso organizacional.
A hipótese 1 não foi confirmada, já que a segmentação da amostra segundo as características dos
docentes não permitiu concluir nenhuma diferença significativa entre as médias, ou seja, nenhum efeito
sobre os níveis de satisfação laboral.
A hipótese 2 foi validada, tendo-se verificado que o grau de autonomia, a relação com os colegas de
trabalho e o sentimento de realização são considerados os aspectos mais importantes para a
satisfação do trabalho. Por outro lado, as oportunidades de promoção, o tempo para realizar
investigação, as bolsas para investigação, o equilíbrio entre as actividades de docência, investigação e
tarefas administrativas, os benefícios extra-salariais e a segurança no trabalho apresentam-se como a
principal fonte de insatisfação.
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Em relação à hipótese 3, apenas a variável “idade” representou uma diferença significativa entre as
médias. O nível de compromisso organizacional conclui-se menor para os docentes mais jovens e
alcança valores superiores para os professores com mais de 45 anos.
Apesar dos resultados terem mostrado a existência de uma correlação positiva e significativa entre a
satisfação face ao trabalho e o compromisso organizacional dos docentes, as correlações não se
apresentaram significativas para as variáveis “compromisso organizacional” e “qualidade global do
ensino”, bem como para as variáveis “satisfação laboral” e “qualidade global do ensino”. A hipótese 4
não foi verificada já que não se tornou possível concluir de forma significativa a influência dessas duas
variáveis na avaliação da qualidade do ensino por parte dos docentes.
Espera-se que as conclusões expostas contribuam para um melhor entendimento das características
da qualidade do ensino ministrado pelo DGest e garantam uma maior eficiência no cumprimento das
suas funções, contribuindo para a diferenciação da instituição no mercado do ensino superior da
região. Para isso, é importante que o Departamento reflicta nos resultados recolhidos, melhorando os
aspectos menos positivos e reforçando aqueles que são considerados fundamentais para a qualidade
da formação ministrada, satisfazendo as necessidades de todos.
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Resumo
Neste trabalho centramos a atenção na configuração institucional e na expressão territorial da
Escola pública. O nosso propósito visa a caracterização do arranjo institucional Estado, no quadro,
mais geral, de uma abordagem crítica às mudanças dos modos de regulação em curso em Portugal. O
objecto de estudo eleito foi a oferta educativa e formativa do ensino básico e secundário, tendo como
referência o ano lectivo 2004-2005. No que se refere à dimensão nacional da oferta pública
identificaram-se como principais atributos: a relevância da centralidade do Estado; o alargamento,
diversificação e segmentação da oferta; a dualidade na orientação curricular do ensino secundário (via
geral e via profissional). No que concerne à dimensão territorial avaliou-se a homogeneidade da
distribuição espacial da oferta pública e identificaram-se as suas respectivas tipologias. O
processamento classificatório apurou 5 clusters, cujos principais atributos foram traduzidos por: Cluster
1 – Estado Educador, Cluster 2 – Estado Vocacionalista, Cluster 3 – Estado Inclusivo, Cluster 4 –
Estado Concorrencial e Cluster 5 – Estado Educador Híbrido
(Palavras-chave: Governância e Regulação; Escola Pública e Oferta Educativa; Análise Cluster)
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Introdução
A temática deste trabalho versa a configuração institucional da educação, elegendo como objecto
de estudo a Escola pública, designadamente no que se refere à oferta educativa e formativa do ensino
básico e secundário. O seu principal propósito visa a caracterização do arranjo institucional Estado, no
quadro, mais geral, de uma abordagem crítica às mudanças dos modos de regulação em curso em
Portugal. Como fio condutor desta análise optou-se por centrar a discussão na dimensão estrutural da
oferta, particularmente à existência de um determinado número e tipo de escolas, de certas
modalidades, cursos e programas e de uma dada afectação de professores e alunos aos vários cursos
e níveis de ensino ministrados. Assumiu-se como ponto de observação a dimensão local.
Esta opção não se justifica por razões de ausência de pertinência da dimensão nacional da
governância e da regulação educativas, pelo contrário. A abordagem institucionalista considera que é
ao nível nacional e transnacional que se definem os diversos modos de configuração institucional,
porém a observação do mesmo fenómeno a partir do nível local, ao procurar alargar o seu
conhecimento, apresenta uma outra forma de interrogar o mesmo fenómeno.
Com efeito, as questões em análise remetem para a caracterização e análise da configuração
institucional e da expressão territorial da Escola pública portuguesa. O estudo inicia-se com uma
explicitação sumária do enquadramento conceptual da temática, seguindo-se a apresentação da
metodologia adoptada. Numa segunda parte, caracteriza-se a oferta educativa pública e procura-se
explicitar os seus principais atributos. Finalmente, apura-se a sua expressão territorial, avaliando a sua
homogeneidade e procurando identificar diferentes tipologias espaciais.
1.

Governância e Regulação da Educação

Os termos governância e regulação têm vindo a impor-se de uma forma cada vez mais pertinente
ao nível da análise dos modos de coordenação institucional dos sistemas sociais de produção,
explicitando que os diferentes actores económicos, sociais e políticos se inter-relacionam, dando corpo
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a estruturas institucionais diferenciadas que têm por objectivo estabelecer regras e normas, organizar
processos, desempenhar funções, monitorizar e avaliar, reduzir conflitos e resolver disputas.
Este olhar, alargado e heterodoxo, acerca da realidade social, desenvolveu-se de forma
significativa no seio das correntes de pensamento institucionalista, próximas da escola francesa da
teoria da regulação, cuja abordagem clarifica de uma forma distintiva o modo como se manifestam e
organizam os interesses colectivos. De facto, a produção e implementação das “regras do jogo”, por
parte dos diferentes actores socais, desencadeiam, num dado espaço geográfico e temporal, um
processo de interacção contínuo e de causalidade dependente onde estão presentes, na forma de
diferentes combinações e sujeitas a uma (re)contextualização, várias estruturas de governância:
Estado, Mercado, Hierarquias, Redes, Associações e Comunidade (Hollingsworth e Boyer, 1977).
Acresce que a suas relações sociais capitalistas, com os seus antagonismos, são guiadas por um
fio condutor que assegura a sua estabilização e reprodução e que corresponde a uma trama
coordenadora específica - um modo de regulação. Estas formas estruturais traduzem-se num edifício
institucional que compreende as relações de organização produtiva, os acordos e as regras sociais e a
estrutura e os mecanismos de organização e controle político, que ao actuarem em conjunto regulam o
regime de acumulação característico de um dado sistema de produção social (Boyer e Saillard, 2002).
Assumindo estes conceitos e adoptando que a tipologia dos diferentes modos de coordenação
institucional pode ser instrumental na análise de outros sistemas, Dupriez e Maroy (2003) desenvolvem
uma abordagem estrutural/institucional do sistema educativo que considera válida e útil a visão
institucionalista. Assim, a análise aos modos de coordenação institucional da educação considera que
a produção e implementação de normas, regras e procedimentos por parte de uma instância superior
de governo desencadeiam, num dado espaço geográfico e temporal, um processo de interacção
contínuo e de causalidade dependente com uma determinada configuração.
De facto, o período entre o fim da 2ª Guerra Mundial e os anos de 1980, correspondente à
consolidação da escola de massas, revelou uma configuração institucional caracterizada,
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dominantemente, por um modo de regulação burocrático-profissional, ancorado no modelo de
governância do Estado Educador. Mas, ao longo das últimas décadas as transformações económicas,
sociais e políticas, em articulação com a crise da escola de massas, geraram mudanças institucionais.
A diferentes níveis, ritmos e intensidades e com mais ou menos contradição e coerência, emerge uma
regulação pós-burocrática, dominada pelos modelos de governância do Estado Avaliador e dos Quasemercados educativos (Maroy, 2004, Barroso, 2003, 2005).
Porém, este processo de construção de novas “regras do jogo” acontece a níveis, ritmos e
intensidades várias, com mais ou menos coerência e contradição. Como tal, os mecanismos de
representatividade, legitimados politicamente pela modernidade, e as consequentes lógicas de acção
pública não revelam uma total perda de importância, mas antes uma redefinição e uma reconfiguração,
que, pela sua complexidade, têm um carácter diverso e provisório que torna prematuro prever a
consolidação do modo de regulação emergente.
2.

Metodologia

Na análise à configuração institucional e territorial da Escola Pública, a oferta educativa foi
representada por um conjunto de indicadores resultantes da organização e tratamento de dados
estatísticos nacionais e concelhios adquiridos junto do GIASE e referentes ao ano lectivo 2004-2005.
De forma a poderem ser estabelecidas comparações e relações, aqueles dados foram expressos em
termos percentuais, em função da natureza institucional, dos ciclos e níveis de ensino, das
modalidades e das áreas dos cursos. No que se refere à dimensão nacional da oferta pública optou-se
por uma metodologia descritiva, em que as variáveis são representadas através de quadros e gráficos
de forma a descrever, de maneira simples, os diferentes aspectos da realidade em estudo. Quanto à
dimensão territorial adoptou-se um tipo de análise que visa obter explicações sobre a distribuição da
oferta, de modo a estabelecer padrões que permitam compreender a sua estruturação espacial. Para
tal recorreu-se a uma ferramenta estatística multivariada de análise classificatória.
Este método, também designado por análise cluster, consiste no agrupamento das observações
dos indivíduos da nossa população, concelhos, de acordo com as similaridades das suas
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características, formando grupos o mais homogéneos possíveis. Segundo Reis (2001) a análise cluster
compreende 5 etapas, duas das quais têm de ser tomadas previamente ao próprio processamento
classificatório. A primeira consiste na selecção dos indivíduos a agrupar e a segunda na definição das
variáveis a partir das quais será feito o agrupamento. No caso presente os indivíduos a agrupar são os
278 concelhos de Portugal Continental e as variáveis consideradas são 14, uma vez que se retirou da
análise os 2 indicadores do ensino artístico, uma vez que só tinham 3 observações (Anexo 1).
Seleccionados os indicadores e efectuada a sua estandardização, seguem-se as terceira e quarta
etapas que consistem na definição de uma medida de distância entre cada dois indivíduos e na escolha
de um critério de agregação. Neste trabalho optou-se por adoptar os procedimentos recomendados por
Hair et al. (2006) que referem a combinação de duas abordagens. Inicialmente é adoptado o método de
agrupamento hierárquico e só depois o método não hierárquico. O primeiro permitirá determinar o
número de clusters e o segundo providenciará uma solução de pertença dos concelhos a cada um dos
clusters.
Relativamente ao método de agregação hierárquico teve-se em conta quatro critérios conjugados
com duas mediadas de distância: (i) método de Ward e quadrado da distância euclidiana; (ii) método
dos centroides e quadrado da distância euclidiana; (iii) average linkage between groups e distância
euclidiana; (iv) average linkage within groups e distância euclidiana. Quanto ao método de agregação
não hierárquica, usou-se o método K-Means e a distância euclidiana.
Para conclusão do processo classificatório há que cumprir a quinta etapa respeitante à validação
dos resultados encontrados, tendo-se para tal recorrido à análise discriminante, cujo objectivo é
identificar as características que distinguem os membros de um cluster dos de outro, de modo que,
conhecidas as características de um novo caso, se possa prever a que cluster pertence.
Para tal, são estimadas funções discriminantes, tendo por base a construção de combinações
lineares das variáveis independentes utilizadas na análise classificatória precedente, de modo a
maximizar a separação entre os clusters formados, isto é a separação máxima entre os clusters através
da maximização da diferença entre as médias dos clustes. Porém, tal como refere Reis (2001, p. 244-
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5) “a aplicação da função discriminante linear dá origem a resultados óptimos (…) quando se verificam
os pressupostos de normalidade e igualdade de variâncias e covariâncias entre os grupos”,
acrescentado que a violação dos mesmos apenas poderá ser entendida como muito grave quando a
percentagem de classificações correctas for pequena. Assim sendo, pode concluir-se que face a
valores de previsão elevados se considere que “não é preocupante a influência de pequenos erros
decorrentes da violação dos pressupostos”.
3. Configuração Institucional da Oferta Educativa Pública
Em Portugal Continental, no ano lectivo 2004-2005, o ensino básico e secundário dispunha de
11.601 estabelecimentos de ensino, onde exerciam funções 164.216 docentes e onde se encontravam
matriculados 1.439.087 alunos, cujos percursos de formação consistem, genericamente, em 5
modalidades: o regular com 89,53% dos alunos, o recorrente com 7,17%, o profissional com 2,26%, o
qualificante com 0,62% e o artístico especializado com 0,21%.
O Estado e a oferta educativa
A oferta educativa e formativa às crianças e jovens portugueses é assegurada através de uma rede
nacional que conta com uma forte presença do arranjo institucional Estado. De facto, os números não
deixam dúvida: 88,75% dos estabelecimentos de ensino, 87,59% dos docentes em exercício de
funções e 87,42% dos alunos estão matriculados em escolas do ensino público. Esta relevância
confere ao Estado um lugar de indiscutível centralidade na escolarização, ao qual se associa um
conjunto de atributos, pois os recursos educativos e a frequência escolar nem sempre têm uma
natureza uniforme ao longo dos ciclos e níveis de ensino. Na busca de uma tipificação podem-se
enumerar as seguintes características:
(i) parque escolar diversificado;
(ii) corpo docente qualificado;
(iii) população escolar com percurso preferencial no ensino regular;
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(iv) oferta crescentemente diversificada, sobretudo no secundário;
(v) cursos do secundário via geral (prosseguimento de estudos) preferidos;
(vi) ciências e tecnologia área de preferência nos cursos científico-humanísticos;
(vii) Ciências sociais, comércio e direito área de preferência nos cursos
profissionais.

O parque escolar público integra 13 tipologias de edifícios, porém cerca de dois terços
correspondem a escolas básicas do 1º ciclo. Sublinhe-se que é no 2º ciclo que o parque escolar conta
com uma tipologia de estabelecimentos mais diversificada. A sua maioria integra o 2º e 3º ciclos
(71,8%), porém ainda prevalecem cerca de 4% de estabelecimentos de ensino mediatizado (ex-TeleEscola). Na generalidade, esta diversidade parece estar relacionada com a pressão da procura escolar,
designadamente em consequência do alargamento da escolaridade obrigatória para nove anos, com o
deficit de equipamentos existentes na altura no país e ainda com os crescentes ritmos de concentração
urbana, em especial na faixa litoral portuguesa (Barroso e Viseu, 2003).
O corpo docente, em exercícios de funções, lecciona, maioritariamente, no 3º ciclo do ensino
básico (53,2%) e tem um elevado nível de qualificação, dado que mais de quatro quintos dos docentes
é licenciado. No entanto, permanecem no sistema público cerca de um quinto de professores do 1º
ciclo que são bacharéis. Mas, a taxa de mestres e doutores está a crescer, particularmente entre os
docentes do 3º ciclo do ensino básico e secundário (4,4%). Quanto à sua situação profissional refira-se
que 79,8% dos docentes estão afectos a um quadro de escola, porém é no 1º ciclo do ensino básico
que se verifica uma maior estabilidade do corpo docente, dado que a quase totalidade dos docentes é
do quadro (97,3%).
A população escolar tem um percurso escolar que se pode diferenciar em modalidades. Das cinco
que são oferecidas, os alunos elegem como preferida a modalidade de ensino regular. De facto, nove
em cada dez alunos frequentam esta modalidade. O ensino recorrente é a modalidade que detém
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ainda alguma expressão (7,4%), mas o ensino artístico (0,2%), qualificante (0,6%) e profissional (0,4%)
têm uma reduzida expressão na rede de oferta pública. Refira-se ainda que 75,25% das mariculas
referem-se à escolaridade obrigaória. Assinale-se também que, com excepção do qualificante, centrado
no 3º ciclo, os restantes estão mais presentes no ensino secundário.
Esta realidade traduz o facto da oferta educativa e formativa pública tender a alargar-se,
diversificar-se e segmentar-se. Sublinhe-se que, com a introdução do ensino profissional e qualificante,
nos 2º e 3º ciclos, se perdeu o carácter unificado do ensino básico, bem como o faco da diversificação
da ofera se fazer, de forma cada vez mais significativa, ao longo do 3º ciclo do ensino básico e
sobretudo no ensino secundário. Se o qualificante ganha alguma expressão como modalidade
alternativa apenas no 3º ciclo, já as restantes modalidades reforçam a sua presença na fase terminal
dos percursos escolar, com particular destaque para o recorrente que é escolha de um em cada cinco
alunos do secundário.
Esta tendência de diversificação é particularmente importante visto que está associada ao facto da
escola pública ir perdendo alguma relevância para o ensino privado. Por um lado, de forma não
uniforme, à medida que se passa do 1º para o 2º e 3º ciclo do básico e para o secundário o ensino
público vai perdendo alguma expressão, não só em termos de alunos e docentes, como principalmente
em termos de estabelecimentos de ensino (Gráfico 1).
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Gráfico 1: Peso relativo do ensino público por ciclos e níveis de ensino
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Por outro, aquela perda não é transversal a todas as modalidades. É no ensino profissional,
qualificante e recorrente que a rede pública perde, claramente, alunos para a rede privada (Gráfico 2).

Gráfico 2: Alunos por modalidades e por ciclos e níveis de ensino na rede pública
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No regular, artístico, qualificante e recorrente o seu peso varia entre os 84% e os 89%, enquanto
no profissional a sua expressão é reduzida (13%). Porém, esta realidade vai-se diferenciando, no
ensino regular a oferta pública no 1º ciclo e secundário situa-se nos 90%, mas perde algum peso (2 a 3
pontos percentuais) no 2º e 3º ciclos do ensino básico. Já no ensino artístico a oferta pública cresce ao
longo do percurso escolar. No 1º ciclo é minoritária, mas no secundário abrange a quase totalidade dos
alunos (96%). A situação inverte-se no ensino profissional. Se no 2º ciclo o peso da oferta pública é de
78,5%, no secundário fica na ordem dos 10%. No ensino qualificante a perda de relevância tem algum
significado. Do 2º ciclo para o secundário a percentagem de alunos matriculados na escola pública
passa de cerca de 95% para cerca de 84%. Quanto ao ensino recorrente a oferta pública decresce ao
longo dos ciclos e níveis de escolaridade. Porém, é de realçar que no 1º ciclo todos os alunos
frequentam escolas públicas e no secundário cerca de 88%.
Em resultado da reforma do ensino secundário (Decreto-Lei n.º 74/2004, de 26 de Março) a oferta
deste nível de ensino tem como linhas orientadoras, não só uma estratégia de favorecimento da
aprendizagem ao longo da vida, mas também a flexibilidade na construção de percursos formativos e a
permeabilidade entre cursos, permitindo a reorientação do percurso escolar por parte dos alunos e das
suas famílias. Como tal, existe uma maior diversidade de cursos e áreas de educação e formação que
acabam por conferir uma certa dualidade na sua orientação curricular.
De um lado, têm-se cursos orientados para o prosseguimento de estudos e de outro, os cursos
preferencialmente orientados para a via profissional. Os primeiros são oferecidos pelo ensino regular e
recorrente, enquanto os segundos são oferecidos pelas cinco modalidades da oferta. A principal
característica desta a população reside no facto de dois em cada três alunos preferiem os cursos da via
geral e destes, cerca de metade, optarem pelo agrupamento curricular das ciências e tecnologia. Os
outros alunos que frequentam a via profissional elegem como favoritos os cursos da área das ciências
sociais, comércio e direito. Relativamente às áreas de menor preferência refira-se que na via geral elas
correspondem aos cursos das áreas das línguas e literaturas (2%) e das artes visuais (9%), e na via
profissional aos serviços (7%) e à saúde e protecção social (8%).
Concluindo, o facto da oferta pública tender a encetar processos de acelerada diversificação,
criação de novas vias, especializações e disciplinas traduz uma mudança nas orientações das políticas
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educativas. Por um lado, passa a existir uma sobrevalorização das preocupações com a formação e o
emprego que resulta numa certa erosão da legitimidade da escola e que traduz uma alteração da
perspectiva de progresso social no sentido do predomínio de uma lógica de utilidade, de eficácia e de
rentabilidade. Por outro, operam-se alterações na forma de selecção escolar dos alunos. Isto é, se
antes o carácter selectivo da escolaridade se fazia em termos de acesso, agora ele passa a ter lugar
no interior do sistema educativo, no decurso do percurso escolar.
Estas alterações, quando conjugadas com a evolução demográfica negativa, podem gerar uma
pressão concorrencial entre estabelecimentos, dado que a oferta educativa e formativa passa a ser um
atribuo que as escolas dispõem para se distinguirem, para personalizarem o seu “perfil” e para
concorrem no seio do mercado educativo. Face a esta introdução de mecanismos de mercado na
esfera pública estamos perante um cenário de alteração na governância e na regulação da oferta
educativa portuguesa.
De facto, Portugal, com as suas especificidades, não escapa à onda produtivista, liberalizadora e
desreguladora da educação, pese embora o facto das transformações em curso serem mais lentas e
menos radicais. É certo que a LBSE e os seus princípios orientadores, no sentido de “favorecer o
desenvolvimento global da personalidade, o progresso social e a democratização da sociedade” (art. 1,
nº2), se mantêm em vigor desde 1986. Porém, tal facto não tem impedido que nestes vinte anos se
produzissem significativas alterações nas orientações das políticas educativas. Por um lado, a escola
pública continua a prevalecer como referência e a carta escolar nacional continua a subsistir. Por outro,
diversifica-se a oferta, dilui-se a fronteira entre a escola e o mundo do trabalho e fortalece-se a
expressão da rede de oferta privada ao longo dos percursos escolares.
Estas “novas” formas de pensar a educação inscrevem-se, segundo Dale (2001), numa agenda
globalmente estruturada para a educação, traduzindo processos de transformação profundos,
designadamente ao nível dos modos de produção e acumulação e de coordenação institucional da vida
social. Políticas fortemente marcadas pela soberania dos princípios do mercado, apresentam-se como
a inevitável resposta ao esgotamento do modelo fordista, ancorado no Estado-Nação e nas
concepções Keynesianas. O conjunto de significações e de funções colectivas, cujas fronteiras
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circunscrevem e delimitam o espaço de soberania do Estado-Nação, deixa prevalecer a tendência para
uma concepção de desregulamentação da vida económica e social, perspectivando que o Estado
adopte não uma função de protagonista ou agente principal, mas de catalisador e orientador
(Mozzicaffredo, 1997). Estas transformações, quando associadas à crise da escola de massas,
remetem para uma certa erosão da centralidade da escola, enquanto monopólio legítimo da
certificação dos conhecimentos, e para uma ideia de sociedade de aprendizagem instrumental e
redutora.
É certo que o modelo de governância que prevalece como dominante é o Estado Educador,
porém, em especial, no ensino secundário existe uma assinalável presença do Mercado-Comunidade.
Esta realidade, quando conjugada com as tendências “globais” em curso, confere à situação actual da
governância e da regulação da oferta educativa em Portugal uma natureza, simultaneamente,
complexa e híbrida. Porém, a recorrência que actualmente é evidenciada pela orientação das políticas
públicas portuguesas deixa clara uma sobrevalorização dos princípios de mercado e de avaliação de
resultados. Este parece ser um sinal que permite antever que o presente caminho da educação e da
oferta educativa portuguesa vai no sentido do reforço de um modelo de governância consubstanciado
no Estado Avaliador e nos Quase-mercados Educativos, enquadrado num modo de regulação já com
características pósburocráticas.

4. Expressão Territorial da Oferta Educativa do Ensino Básico e Secundário Público
Como verificámos o Estado permanece com uma expressiva centralidade, mas com sinais de
mudança em alguns dos seus atributos que, quando conjugados com as recentes orientações de
política edcativa, consubtanciam mudanças no modelo de governância e no modo de regulação
educativa, designadamente ao nível do alargamento, diversificação e segmentação da oferta (5
modalidades de ensino) e de uma certa dualidade na orientação curricular do ensino secundário (via
geral e via profissional). Independentemente da necessidade de validação do cenário de evolução
futura desta realidade, parece incontestável que, já no momento presente, não só se assiste à
introdução de uma certa lógica do privado, bem como a uma valorização discursiva descentralizadora e
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territorialista, no modo de regulação centralizada e burocrática da oferta educativa. Para apurar qual é
a evidência empírica deste fenómeno no contexto do continente português ocupar-nos-emos, em
seguida, da análise territorial da configuração institucional da oferta educativa.
Considerando os indicadores seleccionados para a representação das principais características da
escola pública é possível sublinhar que a sua distribuição espacial é muito heterogénea. Se todo o
território tem uma rede de cobertura concelhia completa ao nível de docentes e estabelecimentos no
ensino básico, o mesmo não acontece com o secundário, já que este não é oferecido em 31 concelhos.
Relativamente às modalidades oferecidas, apenas o regular está presente em todos os concelhos, o
artístico só é oferecido em 3, o profissional em 42, o qualificante em cerca de metade e o recorrente
não está presente em 13 concelhos. Desta forma, os níveis de dispersão da distribuição da rede de
oferta pública são particularmente elevados nos ensinos artístico, profissional e qualificante (Gráfico 3).
Saliente-se, ainda, que apenas 3 concelhos, Braga, Lisboa e Porto, têm o seu território concelhio
coberto por uma rede de oferta que integra todos os níveis, modalidades e vias de ensino.

Gráfico 3: Configuração institucional da escola pública
Cobertura concelhia

Coeficiente de variação
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Após esta análise meramente descritiva, vamos em seguida proceder ao apuramento da tipologia
espacial da rede de oferta pública, utilizando para tal a ferramenta estatística multivariada da análise
cluster.
O processamento da análise classificatória com o método de agregação hierárquico, seguido do
não hierarquico, não produziu bons resultados, uma vez que as aglomerações efectuadas geram um
cluster singular, cujos atributos levam a uma significativa diferenciação dos restantes grupos, o que
poderá conduzir a um problema de distorção no próprio apuramento classificatório.
Analisando mais detalhadamente verificou-se que este outlier refere-se ao concelho de Alter do
Chão, pelo que, no sentido de ultrapassar os problemas mencionados se considerou mais adequado
reiniciar o processo de apuramento, sem esta observação, assumindo que a mesma passaria a ser um
cluster previamente dado.
Assim sendo, o processo de apuramento com o método de agregação hierárquico, tendo em conta
os critérios e as mediadas de distância já referidas, revelaram todos, que o número de grupos a apurar
seria quatro. Consequentemente, os resultados apurados, com base no método K-Means e na
distância euclidiana, foram os que estão represenados na Tabela 1.
Tabela 1: Apuramento de 4 clusters pelo critério K-Means e distância euclidiana
Número de casos em cada cluster
Cluster 1

Cluster 2

Cluster 3

Cluster 4

134

20

101

22

Para conclusão do processo classificatório procedeu-se à validação daqueles resultados, tendo-se
para tal recorrido à análise discriminante. Como é possível observar na Tabela 2, a matriz dos
resultados da classificação apura que 95,7% dos casos estão correctamente classificados.
Comparando as classificações iniciais (predefinidas) com as a posteriori (grupos previstos), verificámos
que todos os casos do cluster 2 estão correctamente classificados, o cluster 4 tem 1 caso
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incorrectamente classificado, o cluster 1 tem 5 casos e o cluster 3 tem 6 casos. O que nos permite
concluir pela validação da solução de apuramento de quatro clusters.
Tabela 2: Matriz dos resultados da classificação - 4 clusters

Cluster Number of Case
1
Count

Original

%

Predicted Group Membership
1

2

3

129

2

4
2

Total
3

20

3

5

134
20

95

1

101

4

1

21

22

1

96,3

,0

1,5

2,2

100,0

2

,0

100,0

,0

,0

100,0

3

5,0

,0

94,1

1,0

100,0

4

4,5

,0

,0

95,5

100,0

a. 95,7% of original grouped cases correctly classified.

Terminado o processo classificatório importa caracterizar cada um dos clusters apurados,
recorrendo para tal aos vários outputs produzidos. Na Tabela 3 estão representados o número de
cluster formados, o número de casos em cada um deles e ainda a média e o desvio padrão de cada
uma das variáveis consideradas. Pelos, respectivos valores médios temos já uma primeira
aproximação às suas características. O cluster 1 está associado a uma oferta com grande expressão
em termos dos estabelecimentos públicos, presentes no seu parque escolar, e da frequência do ensino
básico, mas com uma reduzida representação do ensino qualificante. O cluster 2 já tem uma oferta
pública bastante especializada na modalidade de ensino profissional, e consequentemente menos
expressiva em termos do regular. O cluster 3 configura uma oferta pública igualmente especializada,
mas desta feita na modalidade de ensino qualificante. O cluster 4 está associado a uma oferta onde a
escola pública tem, comparativamente, a expressão mais reduzida.
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Tabela 3: Resultados da análise cluster
Cluster 1

Cluster 2

Cluster 3

Cluster 4

n= 134

48,20%

n= 20

7,19%

n= 101

36,33%

n= 22

7,91%

Média

Desvio padrão

Média

Desvio padrão

Média

Desvio padrão

Média

Desvio padrão

Zscore(EPu)

0,3973

0,4590

0,2051

0,6199

-0,1916

0,9737

-1,7269

1,6117

Zscore(DPu)

0,1906

0,8142

0,2610

0,6444

0,1631

0,5538

-2,1471

1,3617

Zscore(AbPu)

0,3874

0,3863

-0,1877

0,9524

0,0743

0,6033

-2,5306

1,3845

Zscore(AsPu)

-0,1788

1,1615

0,4919

0,5070

0,3526

0,5574

-0,9768

0,9245

Zscore: Reg-Pu

0,3669

0,4097

-0,1874

0,9905

0,1362

0,5070

-2,6893

1,1873

Zscore: Prof-Pu

-0,2951

0,1411

3,5291

0,0000

-0,2631

0,1690

-0,2026

0,2966

Zscore: Qual-Pu

-0,8168

0,2415

0,2391

1,0451

1,0918

0,4435

-0,2544

0,8580

Zscore: Rec-Pu

0,0606

1,0072

-0,0478

1,0495

0,1819

0,6261

-1,1606

1,5028

Zscore: Reg-m-Pu

0,2993

0,9169

-0,4840

1,1547

-0,3559

0,8965

0,2511

1,1469

Zscore: Prof-m-Pu

-0,2041

0,2751

2,4248

2,6074

-0,2006

0,1437

-0,0401

0,5946

Zscore: Qual-m-Pu

-0,5209

0,1839

0,0518

0,9652

0,7329

1,2450

-0,2387

0,5726

Zscore: Rec-m-Pu

-0,1025

0,9911

-0,1839

0,9130

0,2241

0,9850

-0,2371

1,0712

Zscore: VG-S-Pu

0,0298

1,1998

-0,2317

0,3821

0,1060

0,6782

-0,4577

1,1717

Zscore: VP-S-Pu

-0,4747

0,6762

1,1306

0,6936

0,3923

1,0641

0,0624

1,0107

Para testar eventuais diferenças significativas nas médias dos clusters, para cada uma das
variáveis utilizadas recorreu-se à análise da variância (ANOVA). Os resultados da ANOVA mostram
que, com excepção da variável representativa da via geral do ensino secundário, todas as restantes,
quando consideradas individualmente, são significativas na diferenciação dos clusters8, apesar do seu
nível discriminatório não ser semelhante. O ensino profissional é a que mais diferencia, em seguida o
qualificante, o regular e o básico, enquanto a modalidade recorrente tem um poder diferenciador
bastante reduzido (Anexo 2).
Relativamente às distâncias entre os centros dos quatro clusters obtidos refira-se que o centros
com menores distâncias entre si são os do cluster 1 e 3, enquanto que as distâncias entre os restantes
são bastane superiores. Ou seja, os clusters 2 e o 4 são os que mais se diferenciam de todos os
outros, enquanto os cluster 3 e 1 são relativamente menos diferenciados entre si (Anexo 3).

8

Os valores da Sig. na tabela da ANOVA permitem rejeitar a hipótese nula de igualdade das médias entre
grupos, a um nível de significância de 5% para todas as variáveis.
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Uma vez que os centroides dos clusters finais, calculados com base na média de cada variável,
reflectem as características dos casos típicos de cada cluster, é possivel confirmar que o cluster 1 está
positivamente mais relacionado com estabelecimentos públicos, ensino básico e regular e
negativamente com o profissional e qualificante e a via profissional do secundário, o cluster 2,
positivamente com os docentes, ensino secundário e modalidade e via profissional e negativamente
com o regular, o cluster 3 positivamente com o qualificante e recorrente e via geral do secundário e o
cluster 4 está negativamente relacionado com todas as variáveis representativas da oferta pública
(Tabela 4).
Tabela 4: Centros dos clusters finais
Cluster 1

Cluster 2

Cluster 3

Cluster 4

Zscore(EPu)

,397

,205

-,192

-1,727

Zscore(DPu)

,191

,261

,163

-2,147

Zscore(AbPu)

,387

-,188

,074

-2,531

Zscore(AsPu)

-,179

,492

,353

-,977

Zscore: Reg-Pu

,367

-,187

,136

-2,689

3,529

-,263

-,203

Zscore: Prof-Pu

-,295

Zscore: Qual-Pu

-,817

,239

1,092

-,254

Zscore: Rec-Pu

,061

-,048

,182

-1,161

Zscore: Reg-m-Pu

,299

-,484

-,356

,251

Zscore: Prof-m-Pu

-,204

2,425

-,201

-,040

Zscore: Qual-m-Pu

-,521

,052

,733

-,239

Zscore: Rec-m-Pu

-,103

-,184

,224

-,237

Zscore: VG-S-Pu

,030

-,232

,106

-,458

Zscore: VP-S-Pu

-,475

1,131

,392

,062

Na tentativa de melhor caracterizar os quatro grupos apurados e o grupo pré-definido, elaborou-se
uma representação gráfica que procura visualizar as suas características de modo a sistematizar o
perfil de cada um deles.
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Cluster 1 – Estado Educador
Os cento e trinta e quatro concelhos que integram este cluster caracterizam-se por uma elevada
centralidade da oferta pública, particularmente ao nível de estabelecimentos, alunos no ensino
básico e frequência da modalidade regular, por uma segmentação pouco significativa, dada a
relevância do ensino regular, e por uma dualidade de vias não muito acentuada, com uma
significativa prevalência da via geral (Gráfico 4).
Gráfico 4: Cluster 1

Estas características consubstânciam, genericamente, a escola criada, difundida e massificada
pela modernidade. A Escola para todos e o mais unificada possível que o Estado-Providência foi
cimentando e massificando no quadro do regime de acumulação fordista. A tradução desta realidade,
no quadro da análise institucionalista da educação, é evocada na literatura de referência através da
designação Estado Educador. Ao estudar o papel no Estado na educação o françês Bernard Charlot
distinguiu três etapas na evolução dos sistemas educativos, tendo assumido esta designação para
caracterizar o período que vai do pós-guerra ao inicio dos anos 80 e que corresponde a massificação
da escolarização.
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Cluster 2 – O Estado Vocacionalista
Os vinte concelhos que pertencem a este grupo caracterizam-se, igualmente, por uma elevada
centralidade da oferta pública, particularmente ao nível de docentes, alunos no ensino secundário e
frequência da modalidade profissional, por uma significativa segmentação, dada a relevância do
ensino profissional, e por uma dualidade de vias, também, algo acentuada, com tendência de
prevalência da via profissional do ensino secundário (Gráfico 5).
Gráfico 5: Cluster 2

As características enunciadas, remetem para uma formulação das políticas educativas marcada
pela ideia de que a oferta de recursos humanos com qualificações adequadas é essencial para a
modernização da economia. No contexo da crise do fordismo e com o aprofundameno do desemprego,
particularmene juvenil, e da “globalização” das ecomomias, emerge uma estratégia convergente que
incita os poderes políticos a elaborarem um novo mandato para o sistema educativo. Segundo Stoer
(2001) esse mandao pode ser designado como um “novo vocacionalismo”.
É neste âmbito e na linha de recomendações transnacionais, nomeadamente da União Europeia,
que as políicas educativas em Portugal passam a dar relevância à formação vocaccional. Neste
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quadro, a escola para todos desarticula-se com o sistema produtivo e o Estado procura mediar a
obtenção de um novo compromisso social em que a primeira preocupação passa a ser “a
competitividade do país face a um mercado cada vez mais mundializado” (idem, p. 258). Assim,
emerge uma acepção da Escola – insituição, enquanto espaço de antecipação de vínculos
profissionalizantes. Ou seja, o conceito de escola amplia-se, extravasando as fronteiras de base
escolar, formal e inicial por força dos argumentos da modernização e da competitividade.
Esta nova realidade foi aqui traduzida atravéz da designação Estado Vocacionalista e com ela
pretendemos sublinhar o principal atributo deste grupo de concelhos: a relevância do percurso escolar
de natureza vocacional, representado pela frequência na modalidade de ensino profissional.
Cluster 3 – O Estado Inclusivo
Os cento e um concelhos que integram este cluster caracterizam-se por uma significativa
centralidade da oferta pública, particularmente ao nível do ensino secundário e frequência das
modalidades de ensino qualificante e recorrente, por uma segmentação significativa, dada a
relevância daquelas modalidades na estrutura da oferta, e por uma dualidade de vias não muito
acentuada, com prevalência da via geral do ensino secundário (Gráfico 6).
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Gráfico 6: Cluster 3

Estas características consubstânciam, genericamente, uma orientação das políticas educativas que
procuram dar resposta ao que se pode considerar como o relativo “atraso educativo” português. De
facto, se olharmos para a diversificação da oferta educativa ela corresponde a uma ampliação dos
momentos, dos lugares e das condições de aquisição das qualificações. Designadamente, o ensino
recorrente dirige-se a uma população que já não se encontra na idade normal de frequência escolar ou
que não teve a devida oportunidade de acesso à escola e que agora tem uma nova oportunidade em
condições de acesso e frequência bastante diversificadas e flexiveis. E, os cursos de educação e
formação, ministrados na modalidade de ensino qualificane, apresentam-se como uma via de
escolarização alternativa, particularmene dirigida a uma população que apresenta risco de abandono
precoce do sistema de ensino ou de insucesso escolar.
Pelas razões expostas parece evidente que a existência e a expressão destas modalidades são
reveladoras da dimensão dos fenómenos de insucesso e abandono escolares. De facto, passados que
são três séculos continua a permanecer excluida do usufruto de uma das condições fundamentais da
modernidade, a escolarização, uma parcela significativa da população. Com a designação de Estado
Inclusivo, quizemos sublinhar o facto da relevância dos ensinos qualificante e recorrente ministrarem
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cursos que têm como objectivo a inversão da tendência de que essa população venha a atingir a idade
adulta com um nível de escolarização muio baixo e sem qualificação profissional.
Cluster 4 – Estado Concorrencial
Os vinte e dois concelhos que pertencem a este grupo caracterizam-se por uma relativa perda de
centralidade da oferta pública, especialmente ao nível de docentes, alunos do ensino básico e
frequência das modalidades regular e recorrente, por uma segmentação com algum significado,
apesar da prevalência do ensino regular e da marginalidade do ensino recorrente, e por uma
dualidade de vias algo acentuada, com tendência à perda de relevância da via geral do ensino
secundário (Gráfico 7).
Gráfico 7: Cluster 4

Estas características consubstânciam, genericamente, a perda de relevância da Escola pública a
favor da privada. É um facto que em Portugal a expressão do ensino privado é reduzida, o que aliás é
indicador do facto da sua margem de actuação ser consideravelmente dependente do contributo
garantido pelo Estado, bem como pelo facto da sua existência e da sua acção ser institucionalmente
contextualizada e regulamentada pelo próprio Estado (Reis, 2004). Porém, nem em todos os lugares e
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circunstâncias o ensino privado assume o estatuto de “válvula de escape” das pressões exercidas
sobre o sistema público. De facto, a rede privada tende a ocupar determinadas fileiras, assumindo, aí,
não tanto um estatuto supletivo, mas, sobretudo, alternativo.
Com a designação de Estado Concorrencial procuramos traduzir a realidade dos concelhos em
que a rede pública e privada “disputam” o mesmo mercado. É inevitável que o quadro demográfico
regressivo nacional induza a mudanças na própria demografia escolar, colocando novas questões,
designadamente a da concorrência: Se a oferta de vagas excede a procura, as famílias tendem a
escolher a escola, levando a uma progressiva passagem de uma lógica da oferta para uma lógica da
procura que “induz o aparecimento de novos espaços de interdependências entre escolas e entre estas
e o território”, o que em última instância poderá levar a “uma hierarquização, com as famílias a terem
tendência a escolher a escola mais procurada e os percursos escolares mais prestigiados socialmente”
(Barroso e Viseu, 2003, p. 901).
Cluster 5 – Estado Educador Hibrido
O concelho que integra este cluster, Alter do Chão, caracteriza-se por uma total centralidade da
oferta pública em todos os níveis e modalidades de ensino, por uma significativa segmentação,
dada a sua clara especialização no ensino profissional, e por uma dualidade de vias fortemente
acentuada (Gráfico 8).
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Gráfico 8: Cluster 5

Com a designação de Estado Educador Hibrido procuramos traduzir a realidade de um concelho
com uma total relevância pública, mas onde a configuração institucional da oferta apresenta alterações
significativas ao nível da sua diversificação. Parece que no caso estamos perante o que Lima (1995, p.
11) refere como a “instituição do privado como política pública” ao confirmar o facto das políticas
educativas em curso tenderem a alargar o “mercado educativo”, designadamente através do reforço da
oferta pública em modalidades como o ensino profissional. É exactamente este carácter misto e
sobreposto que procuramos traduzir com a designação híbrido. Na verdade o recurso a taxonomias
baseadas em modelos bipolares (estado/mercado) poderá ser bastante redutora da representação de
uma dada realidade, pois nem sempre existe uma perfeita oposição entre uma regulação pelo Estado e
uma regulação pelo Mercado. A oferta pública deste concelho remete para um certo “jogo duplo” ao
nível do que poderia designar como a lógica do privado no modelo de governãncia do esado Educador
(Barroso, 2005).
Finalmente, refira-se que na Figura 1 esão representados os 5 clusters apurados sendo possível
observar que o Cluster 1 – Estado Educador predomina nos concelhos do interior português, o
Cluster 2 – Estado Vocacionalista tem um padrão de distribuição muito difuso, o Cluster 3- Estado
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Inclusivo predomina nos concelhos do litoral, industrializados e de uma certa centralidade urbana, o
Cluster 4 – Estado Concorrencial premonina, igualmente no litoral e abrange os maiores centros
urbanos do país e o Cluster 5 – Estado Educador Hibrido aparece encravado no interior alentejano.
Figura 1: Tipologias espaciais daoferta eduttiva pública
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Conclusão
Os resultados apresentados nesse trabalho mostram os principais atributos da configuração
institucional da escola pública e revelam a sua respectiva expressão territorial. No que se refere à
dimensão nacional da oferta pública identificaram-se como principais atributos: a relevância da
centralidade do Estado; o alargamento, diversificação e segmentação da oferta; a dualidade na
orientação curricular do ensino secundário (via geral e via profissional). No que concerne à dimensão
territorial apurou-se que existe uma significava disparidade na distribuição espacial da oferta pública
que é passível de ser vertido em diferentes tipologias. O processamento classificatório apurou 5
clusters, cujos principais atributos foram traduzidos por: Cluster 1 – Estado Educador, Cluster 2 –
Estado Vocacionalista, Cluster 3 – Estado Inclusivo, Cluster 4 – Estado Concorrencial e Cluster
5 – Estado Educador Híbrido.
Se esta primeira aproximação à dimensão espacial da oferta educativa trouxe alguma luz à
compreensão dos fenómenos que governam a educação, os seus resultados apenas podem ser
referenciados no quadro das variáveis utilizadas. Porém, independentemente da necessidade de
futuros desenvolvimentos, este estudo confirmou que existem diferenças territoriais na configuração
institucional da oferta pública e abriu caminho a novas interrogações: Será que existe relação entre as
variáveis de identidade e dinâmicas territoriais e as variáveis definidoras da configuração territorial dos
arranjos institucionais que governam a educação?
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ANEXOS
Anexo 1: Indicadores da configuração institucional da escola pública
DIMENSÃO

INDICADOR
DPu

Docentes

EPu

Estabelecimentos de ensino

AbPu

Alunos - ensino básico

AsPu

Alunos - ensino secundário

RegPu

Alunos - ensino regular

ArtPu

Alunos - ensino artístico

ProfPu

Alunos - ensino profissional

QualPu

Alunos - ensino qualificante

RecPu

Alunos - ensino recorrente

RegmPu

Alunos - ensino regular - público

ArtmPu

Alunos – ensino artístico - público

ProfmPu

Alunos - ensino profissional - público

QualmPu

Alunos - ensino qualificante - público

RecmPu

Alunos - ensino recorrente - público

Dualidade na orientação curricular do ensino secundário

VGPu

Alunos – ensino secundário – via geral - público

Via geral e via profissional do ensino secundário público

VPPu

Alunos – ensino secundário – via profissional - público

Centralidade do Estado
Ensino público na oferta educativa
(%)

Alargamento, diversificação e segmentação da oferta
Modalidades de ensino da oferta pública
(%)

(%)
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Anexo 2: Resultados da ANOVA
Cluster
Mean Square

Error
df

Mean Square

F

df

Zscore(EPu)

30,439

3

,676

273

Zscore(DPu)

36,779

3

,607

Zscore(AbPu)

54,087

3

,417

Zscore(AsPu)

14,225

3

,855

Zscore: Reg-Pu

59,908

3

,353

Zscore: Prof-Pu

89,551

3

Zscore: Qual-Pu

70,786

3

Zscore: Rec-Pu

11,171

Zscore: Reg-m-Pu

10,290

Zscore: Prof-m-Pu
Zscore: Qual-m-Pu
Zscore: Rec-m-Pu

Sig.
44,994

,000

273

60,610

,000

273

129,819

,000

273

16,644

,000

273

169,871

,000

,027

273

3327,058

,000

,233

273

303,652

,000

3

,888

273

12,576

,000

3

,898

273

11,460

,000

42,425

3

,545

273

77,876

,000

30,638

3

,674

273

45,437

,000

2,798

3

,980

273

2,854

,038

Zscore: VG-S-Pu

2,312

3

,986

273

2,346

,073

Zscore: VP-S-Pu

23,794

3

,750

273

31,746

,000

Anexo 3: Distâncias entre os centros dos clusters finais

Cluster
1
2
3

1

2

3
5,2331

4
2,7028

5,5622

4,8702

6,8367
5,4613
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Resumen:
El objeto de la investigación es analizar la escuela como operador de proyecto territorial, a partir de la
cual se establece una serie de interacciones y dinámicas sociales entre usuarios (niños, educadores y
padres), habitantes del barrio, profesionales de la ciudad (técnicos, administración y asociaciones) y
políticos.
El objetivo es de analizar el rol de la escuela y su contexto urbano, a fin de conocer las prácticas
urbanas del público escolar y la forma de un territorio en regeneración, así como el acondicionamiento
urbanístico y la gestión urbana que implica en el espacio público este equipamiento.
La identificación de un territorio que genera la escuela nos permitirá de comprender mejor la manera en
que este equipamiento interacciona con su contexto urbano próximo (el barrio), así como nos dará la
posibilidad de tener una mejor comprensión de las construcciones mentales sobre la ciudad que crea
en los niños.
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1. El territorio de la escuela: Una idea de proyecto territorial
1.1.

El espacio público como interlocutor del territorio de la escuela:

El espacio público es un espacio de representación, ya que es allí donde la sociedad se manifiesta, en
donde ella se hace visible. Es el lugar donde las relaciones entre sus habitantes, el poder público y la
ciudadanía se materializan, se expresan en las calles, plazas, parques, lugares de esparcimiento,
monumentos, servicios de transporte, etc.
Creemos que las prácticas cotidianas le dan sentido al espacio público de la ciudad, y es desde esa
perspectiva que analizamos la existencia de una entidad socio-espacial en la ciudad, que revela
momentos cotidianos pero afectivamente cargados entre la relación del habitante y los espacios
públicos del barrio, una parte de esas relaciones entre el habitante y el espacio público se darían en el
espacio de acción de la escuela. Existirían múltiples factores que condicionarían esa relación:
Podríamos decir que esos factores son la calle, la gente y el tipo de equipamiento que van a determinar
las prácticas de de uso del espacio público y que se cargarán de sentido, de identidad. Ya que construir
el espacio público no consiste únicamente en "definir la sección entre edificios, ni elaborar sus
fachadas. (…) el espacio público posee una lógica propia, que incluye sus propias redes y remite a una
convención social", como explica Pannerai y Mangin (2002).
En muchos casos otras actividades peri escolares, que la de ir a clases, prolongan el tiempo del niño
fuera de la casa y añade al camino de la escuela paradas que el espacio público recoge, en el cual se
establecen relaciones sociales, de pertenencia y de apropiación que estructurarían y darían forma al
territorio de la escuela, Bernard Declève (2001) nos habla de algún modo de esa relación cuando dice;
… es en el espacio público donde se mezcla y se articulan todas las categorías sociales y las
diferentes formas de uso correspondientes a diferentes categorías de tiempo. …les espacios públicos
de una ciudad son por esencia lugares de resolución cotidiana de relaciones de proximidad-distancia
entre los miembros de una sociedad..
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Considerando lo anterior, vemos en la calle un espacio público emblemático, para pasear y para vivir la
ciudad, que cualifica la forma de uso, por eso más allá del recuerdo romántico que muchas veces nos
hacemos de ella, como el lugar convivial por excelencia, no solo queremos entenderla y analizarla
como en su rol de lugar de paso, de trayecto o de elemento de continuidad entre los elementos
urbanos, sino también como elemento determinante de la extensión del espacio en donde la escuela
dialoga con la ciudad.
Por ejemplo, la Calle para J. Jacobs (Choay 1965) requiere tres cualidades; primero debe constituir una
clara demarcación entre el espacio público y el espacio privado; en segundo lugar es necesario que
existan los propietarios naturales que son los ojos que vigilan la calle, como dice la autora y en tercer
lugar, las veredas deben ser utilizadas intensamente: es el único medio de aumentar el número de ojos
presentes en la calle y de atraer las miradas de quien se encuentra en el interior de los edificios.
Aquí es importante insistir sobre la dimensión temporal, ya que este territorio se articula en tiempos y
ritmos según la organización del trayecto entre la casa y la escuela, ya que este recorrido depende del
tipo de trazado, el tipo de modo de desplazamiento, la situación de acompañamiento y las paradas que
se realizan. La articulación de estas variables se concentran sobre el territorio en las horas de entrada
y salida de la escuela9, entonces las practicas uso de este espacio público estará determinado por los
horarios de clases, que a su vez determinarán el tiempo de ocupación de la calle.
a. Relación entre la escuela y el espacio público
El entorno inmediato se convierte en un recurso pedagógico importante para la escuela y a su vez, la
escuela en recurso estructurante y ordenador de ese espacio público.
La relación entre la escuela y el territorio concretiza el sentido de la urbanidad, de la educación al
ciudadano.
Cuando hablamos de la relación escuela-espacio público, también nos referimos a que ese espacio
puede ser utilizado como un recurso físico y de contenido pedagógico, en donde su utilización será en
9
El ingreso la mañana comienza a 7h00 y llega hasta 9h00, con una incidencia más fuerte entre las 8h00 y las 8h30, la salida
en la tarde es más extendida, entre 15h30 a 18h30, con una incidencia más fuerte entre 16h30 y 17h30., RIBEIRO A.,
CARTES V., 2005, pág.19

2597

ACTAS
14º Congresso da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Regional
4 a 6 de Julho de 2008

función de características físicas propias del espacio y de las particularidades del proyecto pedagógico
de cada escuela.
En nuestra sociedad se tiene una concepción de la escuela como un lugar donde se administra la
educación, nosotros creemos que su rol va más allá de una simple administración, ella tiene un rol
socializador importante. Por el simple hecho que en gran parte del mundo, los niños y niñas entre seis
y doce años van diariamente a los colegios, en donde pueden sociabilizar homogéneamente.

Exterior de escuela primaria Basisschool
Louis Wittouck, comuna de LaekenBruselas

1.2.

Salida de la escuela primaria Emeurade, comuna
de Molenbeek-Bruselas

El territorio de la escuela en Bruselas

Para comprender a la escuela como un objeto arquitectónico y urbano, nos hacía falta examinar los
elementos y características de determinen una tipología del objeto de estudio. Inicialmente, estudiamos
la integración del edificio-escuela en el contexto urbano, a partir de un estudio tipológico de
equipamientos escolares, develando las características arquitecturales del edificio (apertura o cierre) y
la manera en que este se integra a la ciudad (la relación del edificio con el tejido urbano).
En un primer momento basamos el estudio tipológico en la Región de Bruselas Capital, que comprende
19 comunas y un total de 1.024.492 de habitantes.
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En Bélgica, el sistema educativo es administrado de forma descentralizada por tres comunidades y la
enseñanza se imparte en las tres lenguas oficiales del país: alemán, francés y neerlandés.
La Región de Bruselas, cuenta con 534 escuelas, de las cuales 384 son educación primaria y 150 de
ecuación secundaria.
De los cuales un total de 124.675 estudiantes son de la comunidad francófona en la Región Bruselense
(60.333 en primaria y 64.342 en secundaria)10

y un total de 27. 258 estudiantes de la comunidad

neerlandófona, (13.846 en primaria y 13.412 en secundaria)11, lo que suman un total regional de
151.933 estudiantes activos.
Se utilizó el programa Argis 9.2 para el estudio morfológico comparando la foto aérea y el plano de la
base UrbIS12. Las características que determinaron la clasificación, fueron el tipo de alineamiento sobre
la calle, la distancia y permeabilidad de la calle al interior de la escuela, tipos de cerramiento, la relación
entre el edifico y el espacio publico.
La clasificación tipológica entre la relación de la arquitectura exterior de la escuela y su entorno
inmediato, fue de tres tipos, Escuela abierta, Escuela semi abierta y Escuela cerrada,

E
E2 : Escuela abierta

E2 : Escuela semi abierta

E1 : Escuela cerrada

Escuela abierta:
Responde a características de un edificio de visibilidad permeable, que generalmente integra a nivel del
acceso parte del espacio público, que permite entrever desde el exterior las actividades recreativas y
actividades deportivas del interior de la escuela. El edificio se integra visualmente y sus alrededores
hacen parte del acondicionamiento del barrio.
10
11

Fuente : Enseignement officiel de la communauté française, contado el 15 de enero del 2006
Fuente : Flemish Education in Figures 2006-2007, Education and training policy domain

12
UrbIS un conjunto de productos cartográficos desarrollado y propuesto para el desarrollo geo referencial del Centro de
informática para la Región Bruselense (CIRB) Contenido : Fotos aéreas, planos ortogonales, planos topográficos,
administrativos, división predial y catastral.
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Escuela semi abierta:
Responde a características muy similares a la de la escuela abierta, pero la relación con el espacio
público es menos directa
Escuela cerrada:
De algún modo responde a la escuela clásica, cerrada, con un gran patio interior, un edificio cuya única
interacción con el espacio público es la puerta de acceso. El edificio no crea ningún lazo con su
contexto urbano
Esta tipología no da cuenta de la apertura o cerramiento del proyecto educativo de escuela y su
relación con su entorno, eso lo veremos mas adelante cuando profundicemos en los estudios de caso,
en ese momento confrontaremos edificio y proyecto pedagógico de la escuela.
De este modo, las tipologías serán confrontadas a los diferentes tipos de programación escolar de cada
tipo de escuela, a sus actividades escolares exteriores y/o interiores, así como al modo de apertura al
público.
De las 534 escuelas de la Región Bruselense, identificamos 138 escuelas abiertas, 124 escuelas semi
abiertas y 272 escuelas cerradas, donde podríamos decir en forma muy general que la mitad de las
escuelas de Bruselas de una forma u otra establecen un grado de vínculo y apertura con su entorno
inmediato.
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Distribución regional y clasificación de las escuelas. Fuente UrBis, realización propia.

1.3.

Una idea de proyecto territorial

Cuando hablamos del territorio de la escuela, entendemos un espacio compuesto por un conjunto de
lugares conectados entre si, como equipamientos, monumentos, íconos y espacios públicos los cuales
es posible asociarlos con una práctica de uso particular, eso quiere decir con una manera especial de
usarlos, ocuparlos y apropiárselos.
Al querer descubrir la extensión de este territorio, aparece la necesidad de poder definirlo y determinar
hasta donde llega, cual es su forma, su extensión y su medida.
El trabajo en terreno del “les chemin de l’école” (Ribeiro, Cartes 2005, pag127) hace alusión, En lo que
concierne a los límites del “barrio de la escuela”, en los tres talleres los estudiantes interrumpen la
descripción de ese territorio con la ayuda de una referencia visual que pueda ser un objeto “localizado”,
como una estación de metro, el canal, etc; pero también un cambio difuso en el paisaje: la construcción
residencial de inicios del siglo que luego cambia a construcciones industriales”, es importante aclarar
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que la idea de “barrio de la escuela” aquí es considerada como el “territorio de interacción de la
escuela. Aquí de cierto modo, se deja entrever la .estrecha relación entre la función urbana, la
estructura espacial, las representaciones espaciales y las representaciones territoriales para la
construcción de este espacio que genera la escuela.
Si queremos identificar al territorio de la escuela con una medida conocida, llegamos rápidamente al
barrio, cuya extensión está determinada por la escala del peatón, lo que para él es factible de caminar.
Con respecto a esto Ledrut (1968) dice; el barrio es el mundo del peatón, los limites y la extensión de
un barrio dependen de la distancia que se le puede recorrer cómodamente a pie para usar los
equipamientos… y …un perímetro medio puede estar determinado: de alrededor de 3 kilómetros. Sobre
4 kilómetros la zona no sigue siendo un barrio la concentración de equipamientos y actividades dentro
de este “perímetro medio” ayudarían a construir la “individualidad del barrio”
Él establece la relación entre los equipamientos y los comportamientos sociales que le son asociados a
la organización del espacio, esta relación aseguraría los límites más o menos claros y una cohesión
más o menos fuerte en un barrio. La frecuentación del público escolar a diferentes equipamientos que
están localizados en el interior de un cierto perímetro y contribuirían a formar un determinado territorio
escolar.
La relativa concentración, y la intensidad de frecuentación de los habitantes de un territorio
determinado conducen a la estructuración de este territorio en un verdadero barrio. Esta concentración
y la afluencia periódica de los habitantes, tienden a hacer aparecer los límites.
Estos límites se constituyen más fácilmente si existen separaciones o estructuras urbanas bien
marcadas; como en el caso de los límites bien diferenciados del barrio Bonnefoy en Toulouse que
estudió Ledrut (1968): Bonnefoy tiene una columna vertebral sólida con una larga calle del FaubourgBonnefoy muy comerciante y muy viva que, a pesar de todas las dificultades que se encuentran para
atravesarla, es un lugar de convergencia y un eje de cohesión. El está separado del centro nuevo por el
canal; y las vías del ferrocarril, las estaciones de tren y las bodegas lo delimitan bien.
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En cuanto a la repartición de los equipamientos en el interior de un barrio, sin duda se encuentran
ligados a la forma del barrio y muy en particularmente a su extensión, en donde frecuentemente se
puede hablar de “sub - barrios” mas concentrados y muchas veces alrededor de un equipamiento en
particular, como en el caso de una escuela.
Si bien es cierto que las escuelas forman parte de la función principal en un barrio, se ve que los
equipamientos necesarios en un barrio son también el comercio de proximidad, los equipamientos
sociales, algunas oficinas de servicios, terrenos de juego y de deporte. La escuela podría, debido a
su actividad y prácticas asociadas, generar un territorio que forme parte de las prácticas
cotidianas del barrio.

1.4.

Territorios constructores del territorio de la escuela

El territorio de la escuela puede fácilmente superar los alrededores inmediatos de la escuela. Este
puede comprender los espacios públicos, el comercio, equipamientos y constituir un territorio próximo
de la escuela, definido en función de la presencia del público escolar y de las relaciones que ese
público establece.
Lo representamos en los tres siguientes esquemas:

T1: Territorio de influencia,
domicilio-escuela

T2 : Territorio de practicas urbanas
del niño y su relación con la escuela

T3 : Territorio de la escuela a
partir de su proyecto educativo

a. Territorio de influencia, domicilio- escuela
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La experiencia del desplazamiento entre la casa y la escuela puede ser relatada a través del camino
recorrido, el tipo de transporte utilizado, el tiempo utilizado, si se viene solo o acompañado todo el
trayecto o una parte y la percepción adquirida sobre el espacio público.
Esta cadena de prácticas y lugares ponen en evidencia la unión entre el desplazamiento escolar y la
organización urbana y de esa relación surge nuestro interés en comprender, en que medida esa
actividad que tiene como soporte la ciudad, crea un territorio que estará no solo determinado por la
organización urbana, si no en primer lugar por el público escolar: estudiantes, profesores y padres, así
como diferentes actores urbano; tales como municipios, ministerios de educación, servicio de
urbanismo y de transporte, y por último actores no directamente relacionado: comerciantes, habitantes,
asociaciones, centros de integración, servicios privados, etc.
Tomamos es caso del Institut des Soeurs de Notre Dame de la comuna de Anderlecht en Bruselas
(Ribeiro A, Cartes V. 2005: 79 -91), este análisis se hizo a partir de la liste de estudiantes de la clase de
5to de secundaria.
La figura siguiente muestra los lugares de residencia de los estudiantes y su distribución en el territorio
de la Región de Bruselas, que muestra como principal característica que la mayoría de los estudiantes
vienen de la misma comuna y de la comuna vecina de Molenbeek. La mayor concentración de
estudiantes se sitúa entre el periférico y el canal, elementos urbanos que aparecen como limite.
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b. Territorio de practicas urbanas del niño y su relación con la escuela
Algunos lo nombran como territorio de proximidad de la escuela, barrio de la escuela, entorno escolar
etc., pero de algún modo u otro este correspondería a las características de las prácticas de uso que se
dan en ese espacio en relación con la escuela.
La exploración de la idea de barrio de la escuela en el “Le chemin de l’école” (Ribeiro A., Cartes V.
2005) fue abordada desde la experiencia vivida por unos estudiantes en los talleres realizados para la
investigación. En esta experiencia emergió la idea de que la escuela estaría asociada a un territorio de
proximidad que se esboza a través de relaciones de uso de ellos mismos y de referencias espaciales
que ellos remarcan.
La escuela aparece asociada a un espacio urbano de proximidad que se precisa, más o menos, a
través de las relaciones de uso; partiendo de una definición de barrio de la escuela en tanto que red de
lugares situados en la proximidad de la escuela y cuya ocupación es marcada por la presencia del
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público escolar, como actividades extraescolares, compra, desplazamiento, la espera del bus,
esparcimiento, etc.
Este espacio aparece en el imaginario de los alumnos como parte del desplazamiento entre la escuela
y la casa, y como una parte importante del sentimiento de apropiación de los niños a la ciudad.
Como en el caso del plano realizado con los datos recopilados en 6to año de secundaria del Institut des
Soeurs de Notre Dame en Bruselas, Bélgica en el marco de una actividad en el taller de "Les chemins
de l'école" (Ribeiro, Cartes 2005), en donde pudimos advertir los lugares y elementos reconocibles por
los estudiantes alrededor de la escuela y que están en relación a una actividad o presencia de alguien.

Territorio de prácticas urbanas del niño y su relación con la escuela, estudio realizado con estudiantes del último año de
secundaria en Bruselas, “Les Chemins de l’école” (Ribeiro, Cartes 2005, pág.93)
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La conciencia espacial está en correspondencia con ciertos modos de desplazamiento, como los
desplazamientos a pie o en bicicleta que favorecen la conciencia espacial, que es necesario considerar
al momento de analizar las practicas del niño en relación a la escuela:
-

El desplazamiento escolares están condicionados por la organización espacial y funcional del
entorno donde el toma lugar

-

Como toda forma de presencia social en un territorio, el trayecto residencia-escuela es
representativo de la “cultura de movilidad” del desplazamiento, ciertas elecciones de movilidad se
explican a nivel de simbólico, del imaginario, de la búsqueda de identificación con otras personas o
con ciertas situaciones

-

En el nivel de enseñanza secundaria los estudiantes son más autónomos para desplazarse

c. Territorio de la escuela a partir de su proyecto educativo
Partimos de la idea que la escuela en el barrio tiene un rol de intermediaria entre el espacio público y el
resto de la ciudad, ya que utiliza algunos equipamientos de los cuales ella no cuenta.
Una red de lugares como la piscina para la clase de natación, el gimnasio comunal o de otra escuela
próxima que utilizan en cooperación, el parque para la clase de deportes, etc.
Es importante detenerse sobre la idea de la escuela como intermediaria y como un punto de atracción,
ya que de algún modo, esta sirve de soporte, de escenario, de lugar de intercambio de encuentros y de
discusiones, de espacio en donde el contacto social entre los estudiantes, los habitantes de la ciudad y
los padres al momento de entrada o de espera a la hora salida, juega un rol importante.
Así como el uso de los equipamientos del barrio o la ciudad
En suma, se podría decir que la carga simbólica que conlleva la escuela es la de un lugar que conduce
al habitante a una confrontación con el barrio y esa confrontación normalmente está dada en los
espacios públicos.
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La ida a la piscina comunal

1.5.

El sport en el parque del barrio

El territorio de la escuela, la intensidad del niño en la ciudad

La autonomía constituye un fenómeno central en el desarrollo de la población infantil, esta permite
circunscribir detalladamente la calidad de las experiencias individuales en la ciudad, permite
comprender sobre cuales bases y en cuales condiciones se construyen las primeras experiencias
urbanas, espaciales y por consiguiente sociales del niño.
Con el fin de comprender este fenómeno y el grado de relación del niño con su entorno, es importante
entender los procesos de apropiación e identificación de los espacios urbanos, ya que se puede
suponer que las prácticas urbanas y la apropiación progresiva de la ciudad se inscriben en un espacio
donde conviven muchas generaciones
Esto nos lleva a preguntarnos ¿si existe un espacio escolar? y si la idea de “mi casa” podría referirse a
la de ese espacio de interacción entre la escuela y la ciudad, y si este responde a la existencia de un
territorio en el cual exista un sentimiento de pertenencia y de identidad.
Noschis (1984) parte del principio de que la identidad espacial encuentra una fuente esencial en los
momentos afectivamente cargados que el habitante pasa, cuando esta en contacto con los espacios
públicos de su entorno. Es así que existiría una fuerte relación entre barrio y la identidad de sus
habitantes; partiendo de la base de que existe una relación de dependencia directa entre el entorno
construido y el comportamiento.
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De tal manera, de distinguir la importancia de este vinculo del habitante con el territorio el cual se
reconoce parte, es así, como la relación afectiva que vincula al habitante con su hábitat y la identidad
que él le otorga, permiten resumir el sentimiento de pertenencia al espacio. El espacio público
aparecería como el soporte de esos lazos afectivos que se arman entre habitantes, su vivienda, el café
de la esquina, la panadería y todos los lugares que él frecuenta; y porque no decir también, con la
escuela en la cual estudio o la escuela de mis hijos.
A esta reflexión podríamos agregar lo que nos dice Noschis (1984): Gans (1962) discute la importancia
de los lazos sociales y su articulación con el espacio construido, que son el soporte necesario de
tradiciones y de bibliografías de los habitantes13
a. La intensidad versus la identidad en el territorio escuela
La marcha a pie en todos los grupos de estudiantes se beneficia de una imagen positiva,
particularmente cuando se trata de “pequeñas distancias”: es una ocasión para “ver nuevas cosas”,
encontrar gente, hacer nuevos amigos. La noción de pequeña distancia es por supuesto relativa, los
trayectos a pie en primaria se desarrollan en un radio de 500mts mientras que en secundaria puede
llegar a 1.5 Km.
Todo paseo esta marcado de vistazos y detenciones que pueden motivar reflexiones al paseante, que
se nutren por las características de los lugares visitados, así como por los eventos que allí se
producen. Noschis (1984) nombra el espacio donde se produce esta actividad como los lugares
elevados del barrio, en donde encontramos la noción de intensidad 14en el territorio generado por la
escuela.

13

Gans H. (1962) The Urban Villages, The Free Press, New York
Grado de actividad, de fuerza o de potencia, Le Pedir Robert (2002). Diccionario de la lengua francesa, Paris,
pp. 1384
Grado de fuerza con que se manifiesta un agente natural, una magnitud física, una cualidad, una expresión, etc.
http://www.rae.es/rae.html
14
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La intensidad permite ver de manifiesto lo que pasa durante el tiempo de presencia del habitante, de la
ocupación del espacio.
Hay momentos del día que se marcan con gran intensidad por la interacción de sus habitantes en los
espacios públicos del barrio. La ocasión en que los habitantes se enfrentan al espacio público del
barrio, y es ahí cuando el barrio adquiere su identidad.
Hay ocasiones del día que están ligadas a un lugar y actividad precisa, como la escuela que genera un
ritual y que es portadora de una significación afectiva particular; estos momentos son parte de la
historia del barrio que se comparten con sus habitantes, esos lugares los podríamos nombrar como
lugares de intensidad escolar y que para nosotros coincidirían con los momentos de interacción entre la
escuela y la ciudad.
Como es el caso del flujo, la magnitud, la presencia, el conflicto entre usuarios y habitantes, la
ocupación y la actividad que genera la escuela y su público, que ilustran las siguientes imágenes:

Una fiesta en la escuela abierta a la comunidad
Nethen, Bélgica

Salida al exterior de la escuela en horas de
clase, INDL, Bruselas
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Graffitis en la calle, realizados por los
estudiantes de secundaria, Escuela Rive Gauche,
Bruselas

Ocupación de espacios públicos, en la salida a
medio día o en el regreso a casa, Plaza en
Santiago, Chile

Si consideramos el rol de la escuela desde ésta postura, diríamos que estos lugares de intensidad
escolar sería donde se manifiesta un territorio de la escuela, su territorio de interacción con la ciudad,
en donde, el ritual de entrada y salida cobra significación para su público directo (escolares y padres),
como también para el público no implicado.
Si analizamos la perspectiva del niño para convenir este territorio, encontramos que para él, el barrio
representa una realidad física, que se nutre y se desarrolla cotidianamente, el entorno es literalmente
un educador del niño, lo saca fuera (e-duco) de su primer cascarón; de la familia, hacia la comunidad,
los descubrimientos y los encuentros. (Noschis 1984), los que el niño vive con intensidad,
generalmente esta relación con el barrio se crea en la actividad diaria de desplazarse de la escuela a la
casa y viceversa.
Precisamente en esa actividad, el niño crea una identidad con el territorio de la escuela, ésta toma
forma por los contactos repetidos con su entorno y particularmente por las asociaciones afectivas con
el contexto que se le presenta – el olor de la panadería que le indica que esta en la mitad de su camino
o que es el lugar que se reúne con sus amigos, la carnicería que pasa a comprar con su mamá, etc.
Si bien es cierto que las primeras idas y venidas a la escuela están ligadas a la persona que los
acompaña, a medida que el niño crece, es el entorno que toma el relevo y se vuelve su "camarada", el
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entorno contribuye a forjar los sentimientos del niño – lo que el puede sentir en y por los lugares. El
entorno es percibido diferentemente según la edad y el interés del niño – las distancias y los lugares
importantes no son siempre los mismos. (Noschis 1984)
No son iguales, pero persiste el recorrido de ida y vuelta a la escuela, que se repite día tras día y esa
actividad permite que los niños conciban referencias sociales (los comerciantes, los compañeros, etc) y
espaciales (la panadería, la papelería, la plaza, la iglesia, etc.) El territorio de proximidad de la escuela
variará según el nivel de edad de los escolares.
En la obra de Noschis da un ejemplo del barrio Sacca Fisola en Venecia La parada obligatoria del gran
número de niños es la tienda situada en el esquina de dos calles principales donde cada uno compra
sus diez-horas y su merienda. …Por la casi totalidad de 200 niños del barrio, el camino de la escuela
no supera los 500mts y el largo de la calles solo están bordeadas por construcciones sin ninguna
atracción. La salida de la escuela será la ocasión de se alejar y de instalarse al borde del canal – seguir
los pescadores que reparten sus pescados – lanzar piedras en el agua, jugar a las bolitas en un rincón
al abrigo. (Noschis 1984)

2. La ciudad como soporte pedagógico, aprender en la ciudad
El trabajo de Frabboni (1990) nos plantea la integración a la ciudad a partir del hecho de abrir la
escuela, abrirse al exterior y salir del espacio tradicional del aula, algo que muchos teóricos plantean.
Si bien es cierto es una parte importante de la integración de la escuela al territorio, no debería darse
con el solo hecho de abrirse al exterior, si no también que el exterior vaya hacía ella y la integre.
El territorio que la escuela crea se basa en gran parte en el tipo movilidad que ella genera, como el
caso de las horas de curso fuera de ella: curso de natación en la piscina o curso de sport en algún
gimnasio o parque comunal. En estos casos es posible abordar la dimensión de proyecto territorial con
un lenguaje más pedagógico; este tipo de proyecto podría considerar lazos como la colaboración con
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los diferentes actores de la ciudad, concernientes a políticas públicas de urbanismo, de desarrollo
social y de educación.
En los principios de la “ciudad educadora” (Morel, Jordi 1990) podemos encontrar algunos elementos
que ayudan a la comprensión de una escuela generadora de territorio:
-

Un medio portador de recursos naturales: “aprender en la ciudad”

-

Una herramienta de formación : “aprender a través de la ciudad”

-

Un contenido educativo: “aprender la ciudad”

3. La representación infantil: una imagen de ciudad
A través del relato de los niños podemos ver, por ejemplo, la movilidad como un factor de producción
cultural, a partir de la fabricación de imágenes de la distancia, proximidad y del tiempo (elementos de
movilidad representados por los niños), ciertas producciones son geográficas y otras no, que se
evalúan en un nivel simbólico entre percepciones y construcción material.
Se reconoce cada vez mas en escritos científicos, como en los profesionales de la gestión y de
desarrollo urbano que el futuro de la ciudad no esta solamente relacionado a la gestión material, si no
que implica un reconocimiento de imágenes que tienen diferentes actores urbanos.
El cruce de la elaboración conceptual de la ciudad y la experiencia de terreno acompañadas del actor
social, puede ayudar a reformular las prácticas simbólicas en una contribución a la manera de decir
sobre la ciudad, a la representar, a la planificar y a reaccionar sobre su futuro (Revue urbanismo Hors
serie 19)
En el trabajo realizado en Les chemins de l’école (Ribeiro, Cartes 2005), se devela la importancia de
las representaciones en los escolares, para comprender el fenómeno de los comportamientos de
movilidad y conocer los sentimientos e imágenes que acompañan el desplazamiento. Las
representaciones nos permiten acercarnos a ese nivel de información, ellas nos hablan de la forma
como el escolar vive el trayecto entre la casa y la escuela, las imágenes y las impresiones que retiene
de su experiencia de desplazamiento como su experiencia en los alrededores de la escuela.
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Como bien lo señala K. Lynch ([1978] 2001) la ciudad es el "lugar donde se aprende" y muchos
educadores contemporáneos han comenzado a utilizar la ciudad como una verdadera prolongación de
la escuela.
Unir dos enfoques sobre el espacio urbano que no siempre se ha integrado suficientemente en el
proceso de coprodución de la ciudad, como el punto de vista de la educación y el del urbanismo. Pero
una cosa es estudiar las diferentes etapas de la conceptualización y de la imagen del espacio interiores
de la escuela y otra, muy diferente, hacerlo en el paisaje urbano.
Si pensamos en el trabajo de Kevin Lynch ([1978] 2001), que cuyos trabajos sobre la imagen de la
ciudad abrieron un nuevo camino a la investigación urbana. Si tomamos el trabajo de Lynch sobre la
organización mental en los adultos de la imagen urbana, creemos poder acercarnos el proceso mental
del niño sin perder nuestro recorrido que está iluminado del mundo infantil.
De esta reflexión esperamos que el conocimiento de la imagen urbana sirva para programar mejor el
espacio urbano de todos los ciudadanos incluyendo a los niños.

3.1.

La Representación:

La representación espacial, en tanto como expresión de la consciencia del medio ambiente, aparece
como una de las modalidades de competencia del niño. Por una parte ella contribuye a la disminución
del sentimiento de inseguridad que producen los lugares desconocidos de la ciudad y a la mejor
gestión en los desplazamientos.
Para Partoune (1999) la representación es un fenómeno mental que corresponde a un conjunto más o
menos conciente, organizado y coherente de elementos cognitivos, afectivos y de posesión de valores
concernientes a un objeto en particular. En ella se encuentran elementos conceptuales, de actitudes,
de valores, de imágenes mentales, de vínculos, de asociaciones, etc. Es un universo simbólico,
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culturalmente determinado, donde se construyen teorías espontáneas, opiniones, prejuicios, decisiones
de acción, etc.
El concepto de representación es uno de los objeto de estudio de las ciencias humanas desde el siglo
XIX, fue introducido en el campo de las investigaciones por Moscovici en 1961. De más en más surge
el interés de investigadores en este concepto, desde diferentes disciplinas, como la psicología social, la
educación, etc. Se podría decir que es un concepto multidisciplinario, ya que como escribe Moscovici
(1979) permite estudiar los comportamientos y las relaciones sociales sin deformarlas ni simplificarlas

3.2.

Representación infantil:

Si queremos ser más puntuales en la utilización de la representación infantil "La imaginación y el arte
en la infancia" el psicólogo soviético L.S. Vigotsky (1896 – 1934) nos da una primera pista.
Vigotsky (2003) consideraba que el medio social es crucial para el aprendizaje, pensaba que lo
produce la integración de los factores sociales y personales. El fenómeno de la actividad social ayuda a
explicar los cambios en la conciencia y fundamenta una teoría psicológica que unifica el
comportamiento y la mente. El entorno social influye en el conocimiento por medio de sus instrumentos,
es decir, sus objetos culturales (autos, máquinas) y su lenguaje e instituciones sociales (escuela,
iglesia, teatro, biblioteca, etc.).
La relación del individuo con su realidad exterior no es simplemente biológica, ya que por intermedio de
la utilización de instrumentos adecuados puede extender su capacidad de acción sobre esa realidad.
Entre estos instrumentos, le atribuye un lugar especial al lenguaje, que es el que permite al individuo
actuar sobre la realidad a través de los otros y lo pone en contacto con el pensamiento de los demás,
con la cultura, que influyen recíprocamente sobre él.
Toda realización es algo nuevo, ya se trate de reflejos de algún objeto del mundo exterior, o bien de
determinadas construcciones en el cerebro o del sentimiento que se vive y se manifiesta sobre todo en
un niño, ya sea a través de un relato, un dibujo, la construcción de un objeto o una conducta particular.
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Un rasgo característico en los niños es que dibujan de memoria, lo que podría dar como información la
representación e la idea que tienen sobre un espacio, una situación o un objeto. Los niños dibujan lo
que ya saben acerca de las cosas, lo que les parece más importante en ellas y, no en modo alguno lo
que están viendo o lo que, en consecuencia, se imaginan de las cosas.
Él niño no intenta ser naturalista y sólo mostrar el máximo parecido de la realidad en sus dibujos, ya
que éste esta lleno de símbolos que es posible considerarlo como su lenguaje, su manera de decir lo
que esta bien y esta mal, una manera de descubrir sus gustos, su opinión sobre las cosas, que por lo
general es más aguda y critica que la del adulto.
Esta mirada nos da, de cierto modo un punto de partida en la utilización de los distintos lenguajes
infantiles como herramienta y modo de expresión de representación del territorio.

3.3.

Imágenes infantiles reveladoras de territorio

Muchos investigadores han utilizado esta metodología con los niños para descubrir las
representaciones asociadas al trayecto a la escuela. Hicimos un breve alcance al trabajo de Sandrine
Depeau (2004) que es Dr. en psychologie sociale environnementale de la Universidad René Descartes
(Paris V), donde enseña particularmente la metodología de los mapas mentales, sus investigaciones
están orientadas especialmente al análisis de los comportamientos de niños y jóvenes en su relación
con el entorno y sus prácticas de movilidad. Sus estudios buscan la correspondencia entre la cognición
y el entorno.
Ella nos dice al respecto que el mapa mental corresponde a una forma de representación en dos
dimensiones y que se obtienen sobre forma de producción grafica de una realidad percibida en tres
dimensiones. Este punto de vista nos sirve para poner las cosas en perspectiva, analizar relaciones y
priorizar los datos entregados por los niños, lo que puede desarrollarse en forma de juego, de
entrevistas y encuestas.
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Dibujo infantil sobre el camino a la
escuela en talleres animados “Les chemins
de l’école” 2005, Bruselas- Bélgica

Dibujo infantil sobre el camino a la escuela, Taller
de Trabajo urbano, animado por H&D 2003,
Raisme-Francia

4. Conclusiones
La escuela desde una mirada practica, es un equipamiento al servicio del habitante que tiene un rol
importante como actor público en el territorio y como tal es portador de un proyecto pedagógico
territorial.
Para nosotros su gran rol y quizás involuntaria práctica, es la de catalizadora de un territorio, ella
genera relaciones temporales, vínculos espaciales y funcionales con otros equipamientos, otras
escuelas. Esta red esta articulada y en constante movimiento, en gran parte gracias a los niños,
actores y ocupantes principales.
La forma de ocupación que ejerce el público escolar y la escuela sobre la ciudad va a dar forma a un
territorio reconocible no solo por el público escolar, si no en razón del número y de la concentración a
ciertas horas del día, la forma de ocupar el barrio a raíz del trayecto hacia la escuela va a contribuir a
cambios de maneras de ocupación en el barrio.
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Una gran parte de la organización de los padres es en función del horario de la escuela, la entrada y
salida, esto produce un fenómeno urbano no fácil de administrar tanto para las escuelas como para la
organización pública.
La primera y muchas veces última actividad exterior de los niños es el recorrido de la casa a la escuela
y de la escuela o academia a la casa
El trayecto a la escuela y ella misma ejerce una influencia importante en los niños, ya que se presenta
como una oportunidad de jugar, en algunos casos el momento de independencia, de contacto con la
ciudad y la naturaleza. A partir de ella se crea un mundo cotidiano y reconocible.
A partir de esta idea podemos decir que la influencia que ejerce en la vida escolar la localización de la
escuela va más allá de la importancia del trayecto mismo para ir a la escuela esta ejerce una influencia
a sus alrededores; el comercio, la movilidad, la utilización de equipamientos, el ritmo de las actividades
del espacio próximo, el paisaje, etc.
La articulación del proyecto pedagógico de la escuela y el urbanismo pueden dar cuenta de la escuela
como una herramienta urbana, en la cual se podría recoger una visión estratégica de las interacciones
entre la educación y la dinámica de proyectos urbanos.
Donde se podría desarrollar el concepto de aprender sobre la ciudad y con la ciudad, en donde se
pueda pensar en construir la ciudad a través de la mirada de los niños y con ellos.
Si pensamos en los que nos dice Piaget ([1926] 1978): la imagen visual corresponde en términos
generales a lo que se podría dibujar del objeto o del suceso cuando ya no se lo percibe. Ello bastará a
los efectos prácticos para estudiar experimentalmente la imagen urbana.
Claro está que desde el punto de vista teórico, el aspecto espacial en la imagen de la ciudad tiene
particular importancia. Así como, el espacio es una de las grandes categorías del pensamiento humano
y el espacio urbano, es además, uno de los productos más elaborados y reflexionados de la sociedad
civilizada.
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Cuando vivimos en una ciudad, cuando crecemos en ella, construimos, con el correr de los años, sin
tomar conciencia clara, una serie de mapas mentales donde los componentes figurativos de la imagen
espacial y los abstractos de la geometría forman un mundo de representaciones de enorme
complejidad.
La educación y la psicología como la de Piaget nos pueden ofrecer un método de observación y una
guía teórica para interpretar algunos resultados, pero no nos puede asegurar a priori el éxito de la
aplicación de sus métodos en el contexto urbano. Es por eso que investigaciones espaciales y urbanas
como las del trabajo de Kevin Lynch, Thibaud, Panerai y Mangin entre otros, nos pueden orientar mejor
en ese cruce entre el territorio y la escuela.
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Resumo
O impacto econômico de uma instituição de ensino superior na região e que ela está inserida é sempre
muito grande. A maioria dos trabalhos presentes na literatura analisa o impacto sobre a demanda
agregada regional. Além desse impacto, a presença da universidade também é importante no que se
refere à qualificação da força de trabalho, ao impacto das suas pesquisas para o aumento da
produtividade, à solução de problemas locais, ao aumento do nível geral de conhecimento e de cultura
da região, à sua contribuição enquanto locus de inovação e de constituição de cidadania. Esse impacto
pode ser visto como o impacto de longo prazo sobre elementos da oferta na região. Esta comunicação
objetiva discutir algumas questões metodológicas presentes na avaliação dos impactos econômicos de
longo prazo sobre as regiões onde estão instaladas instituições de ensino superior. As observações
empíricas vêm da análise das universidades publicas do estado do Paraná localizadas no eixo
Londrina-Maringa realizadas entre 2005 e 2006 no âmbito do projeto Supporting the Contribution of
Higher Education Institutions to Regional Development coordenado pelo OECD - Programme on
Institutional Management on Higher Education – IMHE..
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INTRODUÇÃO
Este trabalho foi iniciado em meados de 2005 tendo como objetivo específico avaliar o
impacto socioeconômico das instituições de ensino superior do estado do Paraná pertencentes ao
governo do Estado. O objetivo geral era buscar subsídios para a elaboração da política de ciência,
tecnologia e ensino superior do estado. Nessa política, as instituições de ensino superior (IES) teriam
papel relevante a desempenhar. O trabalho decorreu de um convenio entre a Secretaria de Ciência,
Tecnologia e Ensino Superior do Estado do Paraná, (SETI) a Fundação da Universidade Federal do
Paraná e a própria Universidade Federal do Paraná, através do seu Programa de Pós-graduação em
Desenvolvimento Econômico.
O projeto inicial teve como escopo todas as instituições de ensino superior
pertencentes ao estado do Paraná e pretendia avaliar o impacto exercido por elas sobre a demanda
agregada do estado (impacto de curto-prazo) e o impacto de longo-prazo sobre a economia no que se
referia ao aumento das condições de competitividade do Paraná. Também estava no escopo do
trabalho uma caracterização da estrutura do sistema de governança das IES estaduais.
Cada parte do trabalho seguiu uma metodologia especifica. A análise do impacto de
curto-prazo seguiu a metodologia consagrada na literatura que utiliza análise de insumo-produto e
modelos de equilíbrio geral computável (Rolim & Kureski, 2006). Já a análise do impacto a longo-prazo
sobre a oferta, objeto deste artigo, seguiu uma metodologia própria baseada naquela desenvolvida pela
Organização para Cooperação e Desenvolvimento Econômico, OCDE, para o trabalho que estava em
elaboração desde 2004: Supporting the Contribution of Higher Education Institutions to Regional
Development. Esse trabalho é uma atividade do Programa de Gerenciamento de Educação Superior
da OCDE (OECD - Programme on Institutional Management on Higher Education – IMHE).
Fizeram parte dessa pesquisas as seguintes países e regiões: Dinamarca (Jutland-Funen), Finlândia
(Jyväskylä), Reino Unido (North East), Espanha: (2 regiões: Valência e Ilhas Canárias), Suécia
(Värmland), Holanda (Twente), Noruega (Mid-Norwegian Region; Trondheim), Austrália (Sunshine
Coast; Queensland), Coréia (Busan), México (Nuevo León), Dinamarca-Suécia (The Øresund region),
Canadá (Atlantic Canada), Brasil (Norte do Paraná)
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As origens do projeto OCDE estão no reconhecimento de que a educação superior
vem sendo identificada como o principal motor para o desenvolvimento econômico, cultural e social dos
países e, principalmente, das regiões. Assim sendo, houve uma série de iniciativas entre os paises da
OCDE para mobilizar o ensino superior em prol do desenvolvimento regional. Tornou-se necessária
uma sistematização dessas experiências a fim de guiar futuras decisões de investimento. Assim sendo,
o trabalho que vem sendo realizado está focado no esforço cooperativo entre as IES da região Norte
do Paraná e seus parceiros regionais, considerando as barreiras internas e externas às universidades
para concretizá-lo. Os principais temas sob investigação encontram-se na contribuição das pesquisas
realizadas nas IES para a inovação regional; na contribuição do ensino para aumentar a capacitação e
atender o mercado de trabalho regional; na contribuição ao desenvolvimento social e ao meio
ambiente; no papel de liderança das IES na comunidade regional. O programa está concebido também
para ser um projeto de aprendizado e capacitação da cooperação entre os atores regionais.
Neste artigo serão apresentados pontos específicos sobre o impacto econômico das
universidades na perspectiva de longo prazo, tendo como estudo de caso a região Norte do Paraná e
as suas principais universidades estaduais: a Universidade Estadual de Londrina, UEL, e a
Universidade Estadual de Maringá, UEM.
O artigo está organizado em cinco sessões. A primeira faz um breve enquadramento
teórico da questão, a segunda apresenta o enfoque metodológico considerado, a terceira especifica o
contexto paranaense e a quarta apresenta os principais resultados do estudo de caso. Finalmente a
ultima sessão apresenta as considerações finais.

1. UNIVERSIDADE E REGIÃO
O papel das universidades no desenvolvimento regional vem recebendo uma atenção
crescente nos últimos anos e está sendo considerado como um elemento chave do processo. Nas
últimas décadas com o crescimento da compreensão de que as inovações têm papel relevante no
processo de desenvolvimento econômico houve uma preocupação crescente com os condicionantes
dessas inovações. Veio daí a motivação para uma extensa literatura sobre o que é chamado de
Sistema Nacional de Inovações, Economia do Conhecimento, etc. Por outro lado, também ocorre um
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debate renovador sobre o desenvolvimento das regiões. A moderna concepção considera que as
regiões com maior possibilidade de desenvolvimento são aquelas que conseguem estabelecer um
projeto político de desenvolvimento congregando os seus diferentes atores. Faz parte desse projeto
político, na sua vertente econômica, a utilização intensiva e coordenada do conjunto de conhecimentos
existentes na região para aumentar a sua competitividade. Figura 1.
O encontro dessas duas vertentes dá origem ao conceito de Sistema Regional de
Inovação. O referencial teórico para este conceito pode ser encontrado principalmente nos trabalhos de
Cooke e seus parceiros (1997, 1998a e b). Segundo o autor as primeiras referencias ao termo surgiram
no início dos anos 90 e a sua evolução tem origem em duas grandes vertentes teóricas. Uma primeira,
com origens nos trabalhos sobre inovação tecnológica particularmente aqueles referentes aos
Sistemas Nacionais de Inovação (Lundvall, 1992) e a outra, decorrente dos avanços nas teorias de
desenvolvimento regional.
O atual estágio de desenvolvimento (Rolim, 2000) do conceito de Sistema Regional de
Inovação pode ser sintetizado com se segue:
“ As regiões que possuem o conjunto ideal de organizações para a inovação inseridas em um meio
institucional adequado (Johnson and Gregersen, 1996; Maillat, 1995) onde ligações sistêmicas e comunicação interativa
entre os atores da inovação é um fato normal, enquadram-se na designação de sistema regional de inovação. A expectativa
é que esse conjunto de organizações seja constituído de universidades, laboratórios de pesquisa básica, laboratórios de
pesquisa aplicada, agencias de transferencia de tecnologia, organizações regionais de governança, públicas e privadas,
(p.ex., associações comerciais, câmeras de comercio), organizações de treinamento vocacional, bancos, empresários
dispostos a desenvolver novos produtos em parcerias de risco, pequenas e grandes empresas interagindo. Além disso
essas organizações devem demonstrar vínculos sistêmicos através de programas em comum, participação conjunta em
pesquisa, fluxos de informações e pelo estabelecimento de linhas de ação política pelas organizações de governança.
Esses são sistemas que combinam aprendizado com capacidade de inovação, “upstream” e “downstream”, e que merecem,
portanto, a designação de sistemas regionais de inovação.” (Cooke e Morgan, 1998, p.71)

Pode-se ver nesta conceituação a existência de vários subsistemas correlatos na
constituição de um Sistema Regional de Inovação. Entre os mais importantes, encontram-se os
subsistemas financeiros e de aprendizado e um outro subsistema, relacionado com uma cultura
produtiva. Sem o primeiro as possibilidades de inovação ficam muito reduzidas, particularmente para
estruturas regionais em que predominem as pequenas e medias empresas. O sistema de aprendizado
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é fundamental. As restrições ao seu funcionamento significam restrições de acesso ao conhecimento
acumulado e portanto a anulação da possibilidade de gerar algum tipo de inovação.(Cooke et ali.1997)
Finalmente a cultura produtiva, que significa o grau de envolvimento local com as atividades que se
desenrolam na região, o ambiente e as atitudes voltadas para essas atividades, decorrentes da
existência de uma cultura técnica inerente aos habitantes da região, advinda da transmissão de
conhecimentos e saberes, passados de pai para filho. É o que pode ser expresso pelos conceitos de
milieu e milieu inovateur desenvolvidos no âmbito do GREMI15.(Maillat, 1994)
Os autores dessa literatura acentuam as particularidades dos sistemas regionais de
aprendizado, integrante de um sistema regional de inovação porque o aprendizado é o ponto de partida
para a inovação. Para eles o aprendizado (learning) significa uma mudança na capacitação de uma
pessoa ou de uma organização. Isso porque esse aprendizado não é apenas visto como um
acréscimo de informações, mas sim, visto na perspectiva piagetiana, na qual ele ocorre num processo
de interação entre o que sabemos sobre uma determinada situação e o que podemos perceber como
novo nessa situação. Em decorrência, é possível distinguir, em termos de formação do conhecimento,
dois níveis de aprendizado. O primeiro seria aquele que fornece a competência (habilidade para
realizar uma tarefa específica) e um segundo aquele que traz a capacitação (compreensão dos
mecanismos subjacentes à solução do problema envolvido na tarefa). ( Cooke e Morgan, 1998). Na
medida em que esse sistema regional de aprendizado interaja, formal ou informalmente, com
universidades, institutos de pesquisa, agencias de treinamento vocacional, transferência de tecnologia,
parques tecnológicos, assim como com as empresas em geral, ele tende a se transformar em um SRI.
(Cooke e Morgan, 1998)
É dentro dessa perspectiva que a adequação das universidades para desempenhar um
papel determinante nesse processo vem sendo discutida em todo o mundo. Esse debate tem sido
muito intenso, particularmente na Europa uma vez que a Comunidade Européia vem aplicando
quantidade significativa de recursos em novas universidades ou na reestruturação de universidades
mais antigas. Nos últimos anos foram realizados vários estudos patrocinados pela Comunidade
Européia no âmbito do programa UNIREG. Também a OCDE vem estudando intensamente esse tema
e no momento está realizando uma grande pesquisa envolvendo um grande número de universidades.
15

Groupe de Recherche Européen sur les Milieux Innovateurs)
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Uma outra vertente da análise do impacto econômico das universidades em uma
região são os trabalhos que consideram o âmbito mais restrito do impacto sobre os fluxos de renda
locais. Dito de outra forma os trabalhos que consideram o impacto sobre a demanda agregada
regional.
Esses trabalhos levam em conta os gastos realizados pelas universidades com o
pagamento de professores e funcionários, as compras de material e toda a sorte de pagamentos
realizados por elas sobre a economia da região em que estão instaladas. Para melhor visualização
desses impactos é possível subdividi-los da seguinte forma: impactos sobre as famílias (acréscimos de
rendas em decorrência de pagamentos diversos e dos efeitos multiplicadores decorrentes); impacto
sobre os governos locais (aumento da arrecadação, mas também maior demanda sobre bens públicos
de infra-estrutura); impacto sobre as empresas locais (aumento da demanda mas também concorrência
no mercado de compra de fatores de produção)
De posse dessas informações e com o uso de metodologias apropriadas é possível
calcular o efeito multiplicador dos gastos de uma universidade sobre a economia regional. As
metodologias para a execução desse cálculo podem ser simples ou mais sofisticadas, evidentemente o
grau de resposta cresce com a sofisticação metodológica. As mais simples consistem, na sua essência,
no cálculo de multiplicadores de renda no estilo keynesiano. As mais sofisticadas utilizam matrizes de
insumo-produto e até mesmo Modelos Computáveis de Equilíbrio Geral.

Figura 1
Erro! Não é possível criar objectos a partir de códigos de campo de edição.

Figura 2
Erro! Não é possível criar objectos a partir de códigos de campo de edição.

Embora os procedimentos de cálculo sejam relativamente simples a grande dificuldade
para a realização desses estudos é a disponibilidade de dados ao nível regional para a avaliação dos
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impactos. Assim sendo a maioria desses estudos tem que usar metodologias adaptadas às bases de
dados disponíveis.
A figura 2 ilustra o que foi dito até aqui. Foram apresentados dois tipos de impactos
econômicos das universidades sobre as regiões em que elas estão inseridas. O Primeiro deles pode
ser visto como o impacto mais duradouro, na perspectiva do desenvolvimento econômico e que na
figura 2 é ilustrado como efeito para frente; o segundo mostra o impacto em uma perspectiva mais
restrita no que se refere à amplitude e ao tempo, ilustrado como efeito para trás.
Neste artigo será discutido a primeiro tipo de impacto, o efeito para frente.

2. PROCEDIMENTOS METODOLÓGICOS
A metodologia para a realização do projeto consistiu de cinco etapas. A primeira foi a
apresentação do que iria ser feito aos membros das IES da região-piloto e aos atores regionais. Para
isso, foram feitos seminários em Londrina e Maringá com a presença de membros das IES e de atores
regionais pertencentes ao setor produtivo, políticos, representantes das instituições de ensino superior
privadas, etc.
Na segunda etapa foram coletadas informações pelas próprias universidades em um
exercício de auto-diagnóstico. Para tanto, foi aplicado um questionário baseado na metodologia básica
da OCDE16. Essas informações serviram de base para o presente relatório.
A terceira etapa resumiu-se à visita feita pelos coordenadores aos atores regionais
representativos, que foram previamente indicados pelos coordenadores de grupos de trabalho das IES
da região-piloto (UEL e UEM). As entrevistas nessas ocasiões buscavam conhecer as expectativas e
as experiências já vivenciadas desses atores com relação às IES em questão.
Já a quarta etapa teve como foco central a realização de workshops nas duas
universidades estaduais, UEL e UEM, com a participação de membros da academia e da comunidade
16

Aide-memoire for Regions Participating in the OECD project Supporting the Contribution of Higher
Education Institutions to Regional Development, OECD, February 2005. Esse questionário foi desenvolvido
pela equipe, que elaborou o auto-diagnóstico da região de Valência, Espanha.
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regional trabalhando em uma análise SWOT (pontos fracos, pontos fortes, desafios e oportunidades), a
partir dos principais pontos do questionário preenchido pelas IES da região. Ambos os workshops
foram conduzidos com o apoio do SEBRAE. A última etapa consistiu na redação do relatório pela
coordenação do projeto. Esse relatório de auto-diagnóstico foi enviado aos coordenadores de grupos
de trabalho nas IES e, através deles, aos demais atores regionais. Este relatório foi o documento que
serviu de embasamento para a visita da missão de especialistas da OCDE.

O Impacto sobre o Conhecimento
A metodologia utilizada foi a desenvolvida pela OCDE para o trabalho Supporting the
Contribution of Higher Education Institutions to Regional Development (2004/2006). Essa metodologia
busca responder ao seguinte conjunto de questões:
a) Contribuição da Pesquisa à Inovação Regional
•

Resposta às Demandas e Necessidades Regionais

•

Condições Estruturais para Promover a Pesquisa e a Inovação

•

Processos Facilitadores da Transmissão e Aproveitamento do Conhecimento

b) Contribuição do Ensino e Aprendizado ao Mercado de Trabalho e à Profissionalização
•

Territorialização do Processo de Aprendizagem

•

Atração de Estudantes e Emprego Regional

•

Promoção de Educação Contínua, Treinamento e Aperfeiçoamento Profissional

•

Formas Alternativas de Ensino

•

Otimização do Sistema Regional de Aprendizagem

c) Contribuição ao Desenvolvimento Social, Cultural e Ambiental
•

Desenvolvimento Social

•

Desenvolvimento Cultural

•

Sustentabilidade Ambiental
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d) Capacitação Para a Cooperação Regional
•

Mecanismos para Promover o Envolvimento Universidade-Região

•

Promoção Conjunta do Diálogo e Iniciativas de Interesse Regional

•

Avaliação e Mapeamento do Impacto da Universidade

•

Capacitação Institucional Para o Envolvimento Regional

•

Gerenciamento dos Recursos Humanos e Financeiros

•

Criação de uma Nova Cultura Organizacional

•
f) Conclusões: o aprendizado com a auto-avaliação
•

Que práticas e metodologias são mais promissoras para melhorar a capacitação
regional e que fatores contribuem para o seu sucesso?

•

Que sinergia existe entre os objetivos da universidade e da região? Existe conflito de
interesses?

•

Que incentivos existem ao nível institucional, setorial, departamental, individual para 1
maior engajamento?

•

Quais os principais desafios colocados para os diferentes tipos de tomadores de
decisão?

•

Potencialidades, Problemas, Oportunidades e Ameaças para aumentar a contribuição
da Universidade para o Desenvolvimento da Região

•

O FUTURO: Proposta Política para a Região

3. O CONTEXTO PARANAENSE
O estado do Paraná faz parte da federação brasileira e se localiza na região sul do
país, fazendo fronteira ao norte com o estado de São Paulo (o estado mais desenvolvido do Brasil); ao
sul com o estado de Santa Catarina; a noroeste com o estado do Mato Grosso do Sul; a oeste com o
Paraguai e a sudoeste com a Argentina. Seu território abrange 199.554 quilômetros quadrados, o que
corresponde a dois terços do tamanho da Itália ou 2,35% do território brasileiro e o seu PIB equivale a
6% do PIB brasileiro.

2630

ACTAS
14º Congresso da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Regional
4 a 6 de Julho de 2008

A população paranaense é de cerca de 9.563.458 habitantes, ou 5,45% da população
brasileira. Ela se concentra predominantemente na Região Metropolitana de Curitiba (RMC), cujo
principal pólo urbano é a cidade de Curitiba, capital do estado do Paraná. O PIB da RMC, devido ao
grande afluxo de investimentos privados, capitaneados pela indústria automobilística, cresceu a taxas
elevadas ao longo da última década e representa atualmente cerca de 38% do PIB do Paraná. A
mesoregião Norte Central que será o objeto de estudo representa cerca de 16% do PIB do estado.
O estado do Paraná tem uma história de colonização recente. No século XVI, nos
primórdios da colonização brasileira, a ocupação populacional era restrita apenas ao litoral paranaense
e à região em que hoje se encontra a capital do estado. Somente a partir de 1940 ocorreu a ocupação
intensiva da região norte do estado. Isto se deu como decorrência da expansão do cultivo do café a
partir do estado de São Paulo. Como é sabido, a cafeicultura foi o motor do desenvolvimento do estado
de São Paulo, a partir de meados do século XIX. Até um passado recente, o norte do Paraná foi uma
das áreas mais prósperas do estado. A ocupação do sudoeste do estado foi iniciada somente a partir
da segunda metade do século passado, como resultado dos fluxos migratórios provenientes do estado
do Rio Grande do Sul, onde ainda prevalecia uma agricultura familiar baseada na subsistência.
Com efeito, o povoamento do estado se deu a partir de três diferentes frentes de
ocupação, provenientes de diferentes partes do Brasil, cada qual em seu momento histórico específico.
Tal fato gerou um problema complexo para a administração estadual, pois em várias ocasiões houve
tentativas de emancipação em diferentes partes do território paranaense. Dito em outros termos, a
maneira pela qual a ocupação foi efetivada acabou por ser um fator contrário à emergência de uma
identificação territorial. Com efeito, a ocupação populacional historicamente se efetivou em oposição à
própria coesão e identidade do estado.
O Paraná tem sido freqüentemente caracterizado como um estado agrícola, e ao longo
dos últimos quinze anos, emergiu no estado um dos mais modernos sistemas agrícolas do país. Sendo
o Brasil uma potência agrícola, com níveis de produtividade que se tornaram padrão internacional de
referência, pode-se afirmar que o Paraná possui um dos mais dinâmicos setores agrícolas do mundo.
Por outro lado, o processo de industrialização da cidade de Curitiba, capital do estado - assim como
das cidades que constituem sua região metropolitana - ocorreu a partir dos anos setenta. Iniciando-se
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em setores tradicionais, ligados à produção madeireira e alimentícia, este processo evoluiu para
setores mais dinâmicos e modernos, com ênfase na indústria metal-mecânica e de materiais elétricos e
eletrônicos. Estas novas indústrias foram, em termos gerais, extensões de empresas nacionais e
multinacionais que se expandiram a partir da região da região metropolitana da Grande São Paulo. Em
termos específicos, podem-se citar os exemplos da Volvo, que se instalou na RMC nos anos setenta, e
de outras empresas que consolidaram o pólo automobilístico da região nos anos noventa, tais como a
Renault e a Audi-VW. Além de fatores locais de atração, a política expansionista de incentivos fiscais
implementada pelo governo do estado foi um fator importante para a industrialização da RMC.
Uma síntese do estado do Paraná poderia caracterizá-lo pela coexistência de dois
grandes espaços econômicos: um sob a égide do agronegócio e outro sob a égide da economia
urbano-industrial17.
A Região Norte do Paraná e a Mesoregião Norte Central
Não há um claro consenso sobre o que é de fato denominado Norte do Paraná. Podese dizer, no entanto, que ele está centrado dinamicamente no eixo Londrina-Maringa, englobando uma
vasta área que engloba pelo menos três mesoregiões: Noroeste do Paraná; Norte Central do Paraná;
Norte Pioneiro do Paraná. Para alguns ainda deveria ser incluído território do Centro Oriental do
Paraná.

Tabela 1 Indicadores selecionados para as Mesoregiões do Paraná - 2000

17

Rolim (1996).
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Indicadores selecionados para as Mesoregiões Geográficas Paranaenses - 2000

Número de População
Mesoregiões
Municípios

total

Taxa de
Grau de
Participação no
Taxa de
Valor
Crescimento
adicionado
Populacional
Desemprego
Fiscal do
Total 1991 Estado
2000
Urbanização
%

Noroeste
61
641.084
Centro-Ocidental
25
346.648
Norte Central
79
1.829.068
Norte Pioneiro
46
548.190
Centro-Oriental
14
623.356
Oeste
50
1.138.582
Sudoeste
37
472.626
Centro-Sul
29
533.317
Sudeste
21
377.274
Metropolitana de
37
3.053.313
Curitiba
Paraná
399
9.563.458
Fontes: IBGE - Censo Demográfico, SEFA
Nota: Dados trabalhados pelo IPARDES.

-0,25
-1,24
1,24
-0,15
1,46
1,28
-0,13
0,69
0,89
3,13

77,3
72,6
88,4
75,1
81,2
81,6
59,9
60,9
53,6
90,6

3,7
2,2
14,3
2,8
7,6
13,8
3,5
3,9
2,3
45,9

10,7
13,7
12,4
11,9
14,1
12,8
8,4
11,5
9
14,7

1,4

81,4

100

12,8

Fontes: IBGE - Censo Demográfico, SEFANota: Dados trabalhados pelo IPARDES.APUD: Leituras Regionais – IPARDES, 2004

A mais importante das mesoregiões componentes da Região Norte do Estado é a do
Norte Central. Ela é o foco da análise deste trabalho, doravante será chamada simplesmente de Norte
Central. Trata-se da segunda mais importante região do Paraná. Depois de Curitiba, as duas principais
cidades do estado - Londrina e Maringá -encontram-se nesta região. Nestas cidades, respectivamente,
localizam-se as maiores Universidades Estaduais do Paraná: a Universidade Estadual de Londrina
(UEL) e a Universidade Estadual de Maringá (UEM).
A Mesoregião do Norte Central do Paraná se localiza em um raio de 120 km que liga
as cidades de Londrina e Maringá. Constitui-se em um pólo de atração de outras áreas da região Norte
do Paraná e de áreas vizinhas do estado de São Paulo e do Mato Grosso do Sul. Vide a figura 1.3. A
população concentrada nesta área é de mais de três milhões de habitantes.

Figura 3 Área de Influência do eixo Londrina-Maringá

2633

ACTAS
14º Congresso da Associação Portuguesa para o Desenvolvimento Regional
4 a 6 de Julho de 2008

.
Fonte: Microsoft-Atlas Encarta

Todavia, apesar da importância da região Norte, este estudo se detém na análise de
Londrina e Maringá, as principais cidades do Norte Central. Reunidas, elas possuem uma área de
24.419 quilômetros quadrados. Nos anos setenta, o Norte Central chegou a possuir mais de 25% do
total do valor adicionado do Paraná. Atualmente, possui apenas 15%. A razão para a perda de
importância relativa na economia do estado foram as altas taxas de crescimento industrial da Região
Metropolitana de Curitiba, RMC, que emergiu como um importante lócus do processo de
descentralização da industrialização brasileira18. Contudo, em termos absolutos, e devido a forte
expansão da sua produtividade agrícola, o Norte Central vêm apresentando bons níveis de
desenvolvimento econômico nos últimos anos, ainda que o dinamismo do passado tenha se arrefecido
um pouco.
Esta área foi colonizada e desenvolvida por intermédio da cafeicultura. Condições
climáticas adversas provocaram uma grande quebra da safra de café na metade dos anos setenta e as
plantações de café quase desapareceram da região. A substituição por outras culturas agrícolas,
sobretudo por plantações de soja e pela pecuária, tornou o Norte Central um dos mais importantes
pólos agrícolas do Brasil. A região, sobretudo o eixo Londrina-Maringá, apresenta uma notável tradição
18

Quase 65% do valor adicionado fiscal pelo setor industrial paranaense é gerado pela RMC, ao passo que a
região do Norte Central contribui com 11,6%.
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de organização em grandes cooperativas agrícolas. Lá também se verifica a segunda maior
concentração industrial do Paraná. Essas indústrias estão estreitamente ligadas ao agronegócio e aos
mercados urbanos. Predominam as atividades relacionadas aos segmentos moveleiro, têxtil,
alimentício, plástico e mecânico, entre outros. È importante ressaltar que o setor de serviços vem se
tornando o principal setor do eixo Londrina-Maringá, dada a sua crescente urbanização.
Comparando o Norte Central com a mesoregião Metropolitana de Curitiba,RMC, é
possível verificar que ambas possuem alto nível de urbanização. A mesoregião Metropolitana de
Curitiba, no entanto, possui mais de 30% da população do estado (tabela 1.2). Em relação à
participação da população ocupada, os dados são similares à participação no total da população do
estado, mas a diferença mais significativa reside na participação da mesoregião Metropolitana de
Curitiba no PIB estadual. O peso relativo da Metropolitana de Curitiba é quase quatro vezes o da Norte
Central. Outro aspecto importante é a sua importante estrutura populacional e elevada taxa de
urbanização.
A região Norte Central está a cerca de 600 km da cidade de São Paulo e a mais de
1500 km da capital federal Brasília. Há uma boa rede de rodovias e também tanto Londrina como
Maringá tem vôos regulares para as principais cidades do país. Em cerca de uma hora de vôo é
possível chegar aos aeroportos internacionais de São Paulo e/ou no Rio de Janeiro. Nessas cidades é
possível todo tipo de conexão para o Brasil e para o resto do mundo

4. AS UNIVERSIDADES E O NORTE DO PARANA
As universidades da região norte do Paraná, especificamente a Universidade Estadual
de Londrina, UEL e a Universidade Estadual de Maringá, UEM, têm uma estreita ligação com a região,
sendo o desenvolvimento desta, em grande medida, fruto da ativa participação delas nos problemas
regionais.19

19

Os dados desta seção são oriundos de Rolim et alli (2006)
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Embora esta participação seja visível, ainda há muito a ser feito. De fato, as relações
entre as universidades estaduais do norte paranaense e a sociedade civil precisam ser mais
estimuladas de modo que as restrições de ambas as partes possam ser superadas, o que favoreceria,
de um modo geral, a todos e as atividades produtivas em particular, uma vez que estas necessitam
cada vez mais de capital humano qualificado (os alunos formados) e das pesquisas e inovações
desenvolvidas na academia.
Tanto a UEL quanto a UEM estão abertas à sociedade, uma vez que os seus espaços
podem ser utilizados pela população local, há uma considerável promoção de atividades culturais, e
cursos e programas são oferecidos para os diversos segmentos sociais.

Entretanto, estas

universidades, apesar de todo o progresso feito nas últimas décadas, estão muito longe do nível
alcançado pelas universidades dos países desenvolvidos e do que elas, com poucas mudanças,
podem oferecer.
Práticas e metodologias promissoras para o fortalecimento da capacidade de construção
regional.
Apesar do vínculo das universidades com a região e do fato delas serem as mais
importantes e pujantes universidades públicas estaduais, a estrutura voltada para a pesquisa e o
desenvolvimento e a inovação pode ser considerada ainda incipiente na medida em que elas ainda
estão distantes da realidade das melhores universidades brasileiras e, principalmente, estrangeiras.
Mais importante ainda é que mesmo com essas restrições, há um grande volume de conhecimento
acumulado que não consegue chegar aos potenciais utilizadores.
Dentro deste contexto, algumas práticas ou metodologias parecem promissoras no
sentido de que elas parecem estimular uma nova cultura voltada para o desenvolvimento regional e
que está assentada na parceria entre universidade e setor produtivo. Embora ainda existam vários
obstáculos a serem superados, é notório o esforço da UEL e da UEM em estreitar os laços com as
empresas e, ao mesmo tempo, mostrar claramente para o meio que as cerca o que se faz e produz
dentro da academia. As incubadoras tecnológicas, o Escritório de Negócios, por exemplo, são
iniciativas destas universidades para fomentar a cooperação com o mundo empresarial e os resultados,
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ainda que tímidos, começam a aparecer e, por conseguinte, a sinalizar de que os canais de ligação
entre universidade e setor produtivo podem e devem ser ampliados.
Um aspecto importante de ser salientado, e que está relacionado ao comentário acima,
é a necessidade das universidades promoverem um melhor intercâmbio com a sociedade civil de modo
que esta fique ciente não só da sua importância como do seu potencial de P&D em prol do
desenvolvimento regional. Além da “conscientização” do meio que as cercam para o que é realizado
no mundo acadêmico, é preciso também que as universidades tenham iniciativas para participar e
acompanhar o que acontece no setor produtivo, sendo os parques tecnológicos um bom exemplo, uma
vez que há a possibilidade de um maior entrelaçamento de acadêmicos com empresários.
Ambas as universidades tem um bom desempenho no que tange aos aspectos
culturais. Neste sentido, vários tipos de cursos e eventos são oferecidos para toda a sociedade. Há a
participação de integrantes da comunidade, de professores, de alunos e de técnico-administrativos da
universidade tantos nos eventos quanto nos cursos, que costumam ter uma expressiva participação da
sociedade.

Sinergias existentes entre as intenções e os objetivos das instituições e da região. Conflitos de
interesse.
Toda região almeja alcançar um elevado padrão econômico, social e cultural em que a
sua população residente possa desfrutar de uma excelente qualidade de vida. Por sua vez, as
universidades, de um modo geral, estão centradas em objetivos estritamente acadêmicos. Embora os
objetivos sejam distintos, as universidades certamente podem contribuir para a melhoria do patamar de
vida de sua região através do que elas têm de melhor a oferecer: a qualidade dos profissionais que ela
forma, as pesquisas desenvolvidas em seus campi e a transferência dos seus resultados para a
sociedade. Além disso, elas também podem fornecer ao meio que a cerca uma ampla variedade de
atividades culturais, que acabam por fazer parte do calendário cultural promovido pela municipalidade.
As sinergias entre as intenções e os objetivos das universidades do Norte do Paraná e
da região são visíveis. Entretanto, essas sinergias não são lineares, ou seja, há frequentemente
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dissonância entre as universidades, os governos e os demais atores regionais, na medida em que as
primeiras se pautam basicamente por critérios acadêmicos, ao passo que os segundos são guiados por
interesses políticos e os demais, em especial os vinculados às atividades econômicas, pautam-se pela
lógica do mercado. Na realidade, as universidades, conforme foi verificado ao longo do relatório,
dependem bastante de verbas estaduais e federais, o que vem a ser uma severa restrição para a uma
atuação mais abrangente e independente na sua própria região. No entanto se as sinergias são visíveis
enquanto discurso a sua praxis é muito difícil.
Os incentivos para que as IES se tornem mais comprometidas com a região.
Um dos grandes problemas para o engajamento das IES na região é a falta de
incentivos para os professores. Na realidade esse não é um problema restrito às universidades
estaduais paranaenses. Ele está presente na maioria das universidades públicas brasileiras. O quadro
institucional vigente a partir da legislação e das instituições federais não traz incentivos às inserções
regionais. As instituições nacionais de fomento tem como critério de seleção e concessão de bolsas e
financiamentos a excelência acadêmica segundo padrões internacionais. O mesmo acontece com a
maioria dos editais de concursos de propostas de pesquisa. Raramente eles contemplam a
possibilidade de tratamento de questões regionais.
Dentro do estado do Paraná a legislação e as instituições também agem de forma
semelhante. As pesquisas desenvolvidas na região são, em grande parte, financiadas pelo estado do
Paraná, através da Fundação Araucária e da UGF, sendo ambas subordinadas à SETI (Secretaria de
Estado de Ciência, Tecnologia e Ensino Superior). Esses recursos, além de escassos, são aplicados
em função de uma diretriz política, que é temporária e que muitas vezes está divorciada dos reais
interesses e necessidades da própria região. Os editais de chamamento para propostas de pesquisa
nem sempre trazem como prioridade o tratamento das questões especificamente regionais. Por outro
lado, muitos órgãos públicos e instituições de pesquisa do estado tendem a contratar consultores e
instituições de pesquisa pertencentes a universidades de fora do estado. Ao adotarem essa políticas as
instituições também contribuem para o desincentivo ao estudo de questões regionais pelas
universidades paranaenses e para a dificuldade da formação de capacity building no estado.
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Os recursos estaduais destinados às universidades, por sua vez, estão relacionados a
uma série de fatores específicos, tais como o número de alunos, de professores e pesquisadores, de
cursos oferecidos, etc., que não tem nada a ver com as questões regionais. De fato, não há qualquer
tipo de incentivo para que professores e pesquisadores insiram ou adotem a temática regional em suas
atividades acadêmicas, sendo importante destacar que as próprias universidades estaduais,
especificamente a UEL e a UEM, não estimulam que seu staff incorpore esta prática.
Os principais desafios a serem enfrentados por diferentes tomadores de decisão
O principal desafio a ser enfrentado pelo conjunto de diferentes atores regionais está
na formação de um consenso a respeito dos problemas e do futuro da região. Embora existam os
conselhos de desenvolvimento nas cidades de Londrina e Maringá, que funcionam com autonomia e
relativamente sem grandes entraves, eles não estão suficientemente instrumentalizados para conceber
um plano de desenvolvimento para atender as necessidades da região que esteja em sintonia com o
próprio plano de desenvolvimento das universidades. Na realidade, as diferentes “percepções de
mundo”, das universidades e do setor produtivo, são obstáculos reais que precisam ser vencidos para
que todos ganhem, principalmente a região.
Um outro desafio, que está intrinsecamente relacionado ao anterior, é o das
universidades assumirem o papel de liderança no processo de desenvolvimento regional. Apesar delas
participarem dos conselhos de desenvolvimento, dos institutos de tecnologia, das associações de
municípios e de programas de desenvolvimento de suas regiões, o seu papel no processo de
desenvolvimento regional ainda está muito aquém do que poderia ser. Obviamente que o excesso de
burocracia e os impedimentos da legislação universitária são barreiras significativas, mas existe
também uma certa comodidade inerente ao universo acadêmico que torna a participação das
universidades junto à sociedade mais difícil.
Desafios importantes também estão presentes na área de formação de profissionais.
Embora as universidades pautem-se por valores universais na elaboração de currículos e na criação de
cursos, elas não tem informações precisas sobre o que a região espera de seus alunos e também qual
o destino dos alunos formados nem em qual setor de atividades e em que lugar eles estão residindo.
Os cursos são criados, os currículos são reformulados sem que haja uma investigação profunda sobre
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a demanda que existe sobre esses conhecimentos. Também vinculado a esse desafio maior está a
ampliação da oferta de formação continua para os profissionais já formados.
A disponibilização dos conhecimentos já acumulados nas universidades e o
direcionamento de pesquisas para as necessidades regionais é, também, um grande desafio para as
universidades. Talvez o maior problema esteja justamente na solução dos problemas de comunicação
com os usuários. A grande questão a ser respondida é: como fazer chegar ao empresário típico da
região os conhecimentos acumulados na universidade que podem aumentar a sua competitividade?
Finalmente um dos maiores desafios a ser enfrentado tanto pelas universidades como
pelas autoridades governamentais está na mudança das culturas internas em ambas as esferas no
sentido de liberar e incentivar a busca de complementações salariais por parte dos professores. Um
sistema que remunerasse os professores pelas tarefas efetivamente realizadas e os deixasse livres
para buscar complementação salarial através de pesquisas, consultorias e cursos de curta duração ao
invés de uma remuneração única, provavelmente traria maior interação com a região.
7.2 Pontos fortes, pontos fracos, oportunidades e ameaças para aumentar a contribuição que as
IES fazem para a região.
Neste item a opção foi manter o resultado dos workshops realizados nas
universidades. O leitor irá perceber que existem pontos comuns e pontos específicos para cada
universidade
Contribuição das atividades de pesquisa para a inovação regional: Universidade Estadual de
Londrina, UEL
Pontos fortes
•

Diversidade de cursos

•

Centro de inovações (INTUEL e outros)

•

Elevado número de pesquisas
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•

Centro de pesquisa e desenvolvimento de tecnologias

•

Instituição consolidada, recursos humanos e infra-estrutura

•

Desenvolvimento de metodologias próprias para o desenvolvimento
regional

Pontos fracos
•

Produção cientifica “engavetada”

•

Falta de cultura de inovação

•

Infra-estrutura sucateada

•

Estrutura não preparada para se relacionar com a iniciativa privada

•

Inexistência de cursos para atender demanda de mercado (gestão
pública, engenharia química, engenharia mecânica, engenharia de
alimentos,...)

•

Baixa interação com o setor produtivo

•

Estrutura pesada e corporativa

•

Falta de interação entre as universidades públicas e privadas

•

Pouca interação da pós-graduação (pesquisa) com outras instituições
de P&D regionais

Oportunidades
•

Universidade transformadora da realidade regional

•

Lei de inovação

o

Federal

o

Lei estadual de inovação sendo discutida
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•

Criação de softwares livres

•

Necessidade do mercado a busca de inovação

•

Resgate do papel da universidade pública em prol da comunidade

•

Participar de maneira pro-ativa no projeto Arco norte

•

Participação da UEL nos movimentos de integração regional (Fórum
desenvolvimento + Terra Roxa)

•

Ampliar o relacionamento da UEL com o setor produtivo

•

Autonomia

Ameaças
•

Outras instituições públicas e privadas ocupando os espaços da UEL

•

Dependência de recursos públicos

•

Perda de recursos humanos para outros centros

•

Duplicidade de pesquisa

Universidade Estadual de Maringá – UEM
Pontos Fortes
•

A UEM tem se fortalecido ao longo dos últimos anos. Ela tem um
corpo de professores bem qualificado, os quais tem produzido
pesquisa aplicada e básica, tendo esta, em determinadas áreas do
conhecimento, reconhecimento nacional e internacional.
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•

A UEM tem prestado serviços de consultoria e tem atuado com muito
mais intensidade na sua região.

•

A UEM, ciente de suas dificuldades no relacionamento com as
empresas, está tentando superar os obstáculos existentes,
melhorando os canais existentes com o meio exterior.

•

A UEM tem estado envolvida nas questões locais e regionais (de sua
área de influência).

Pontos Fracos
•

Os mecanismos de transferência dos resultados da pesquisa ainda
são muito incipientes.

•

A legislação estadual paranaense direcionada para as universidades
públicas limita bastante as iniciativas dos seus pesquisadores, que
não se sentem estimulados para estabelecer parcerias com a iniciativa
privada.

•

É necessário um modelo e uma estrutura própria para incentivar e
facilitar a colaboração entre a UEM e as empresas.

•

A colaboração com as empresas está, na maioria dos casos, restrita
ao fornecimento dos serviços.

Oportunidades
•

Uma maior integração com o meio externo pode gerar novas
possibilidades de pesquisas, além de se estar atendendo, cada vez
mais, às demandas regionais.

•

A política de C&T implementada pela SETI pode estimular a UEM a
ter um maior número de projetos de P&D, ampliar a sua colaboração
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com o setor produtivo e, consequentemente, tornar claro para todos
que a atividade de P&D é um atributo essencial da universidade.
Ameaças
•

A existência de um descompasso entre a necessidade de uma
produção científica cada vez mais elevada, o que é uma exigência do
próprio Ministério da Educação (MEC) através da CAPES
(Coordenação para o Aperfeiçoamento do Pessoal de Nível Superior),
a sua agência de fomento que regula toda a pós-graduação no país, e
as demandas regionais, uma vez que nem sempre é possível conciliar
produção acadêmica com o atendimento de uma demanda específica.

•

Os preconceitos de ambos os lados, da universidade em relação ao
setor produtivo e vice-versa, podem se constituir, caso nada seja feito
para combatê-los, num verdadeiro obstáculo para uma integração da
UEM com o meio externo.

•

A incerteza de futuros financiamentos pode interromper ou atrasar os
esforços feitos para a melhoria da infra-estrutura científica e do
número de projetos de P&D, sendo que a maior parte atende à
demanda regional.

Contribuição do ensino e da aprendizagem para o mercado de trabalho e para as competências
da região
Universidade Estadual de Londrina –UEL
Pontos fortes
•

Potencialização das competências regionais

•

Promoção do desenvolvimento sustentável

•

Formação de mão-de-obra especializada – cursos-
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•

Referência para atração de empresas inovadoras

•

Suporte da INTUEL para as competências regionais

Pontos fracos
•

Ausência da avaliação dos projetos – falta uma direção um norte

•

Ausência de uma política institucional que incentive o potencial
regional

Oportunidades
•

UEL- pró-ativa, geradora do desenvolvimento social e cientifico

•

Existência da INTUEL

•

Recursos de empresas para o desenvolvimento de pesquisas
específicas

•

Políticas

públicas

estaduais

e

federais;

recursos

para

o

desenvolvimento de projetos
Ameaças
•

Resistência interna dos municípios às inovações

•

Descontinuidade política dos poderes locais

Universidade Estadual de Maringá – UEM
Pontos Fortes
•

A capacitação do corpo docente.

•

A integração UEM com o meio externo.
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Pontos Fracos
•

A dificuldade na flexibilização curricular

•

Co-responsabilidade para o desenvolvimento regional

Oportunidades
•

Revisão de métodos e sistemas

•

Envolvimento da classe política e sociedade

Ameaças
•

Política Governamental

•

Falta de autonomia da universidade

•

A burocracia interna e externa.

•

Recursos humanos e físicos

Desenvolvimento social, cultural e do meio ambiente regional
Universidade Estadual de Londrina – UEL
Pontos fortes
•

Espaço e apoio à realização de atividades culturais

•

Pluralidade e diversidade de idéias

•

Universidade como catalisador do ambiente cultural regional

Pontos fracos
•

Dificuldade de operacionalizar propostas
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Oportunidades
•

Aproximação com outros parceiros e terceiro setor

•

Aproveitamento da legislação de incentivos à cultura:

o

Nível federal – lei Rouanet

o

Nível municipal – Promic

•

Valorização da cultura local

Ameaças
•

Risco de perda de foco e excelência acadêmica

Universidade Estadual de Maringá – UEM
Pontos Fortes
•

O interesse que a UEM e o governo municipal de Maringá têm em
manter parcerias na área cultural, o que vem sendo sistematicamente
explorado.

•

A parceria existente entre a UEM e os governos locais.

Pontos Fracos
•

A dificuldade de atrair as empresas para fomentar as atividades
culturais. Isso desestimula os setores que cuidam da cultura e torna
os esforços para viabilizar a produção artístico-cultural muito maiores.
O resultado prático disso é a inviabilidade da divulgação cultural e,
principalmente, a exclusão da população aos bens artísticos

e

culturais.
•

Pouca colaboração entre a UEM e as universidades da região.
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Oportunidades
•

As pessoas estão mais cientes não só das atividades que são
oferecidas pela UEM como também do papel desta como promotora
destas atividades.

•

As novas tecnologias ambientais podem melhorar a sustentabilidade
ambiental na UEM e, ao mesmo tempo, servir de estímulo para o
desenvolvimento de novas soluções técnicas locais.

Ameaças
•

Falta de sinergia entre universidade e sociedade.

•

Falta de vontade política.

•

Influência da política partidária na distribuição de recursos.

•

Falta de recursos para financiamento de todas as áreas de
conhecimento.

•

Os recursos existentes são direcionados por demandas específicas e
as áreas prioritárias de pesquisa seguem o interesse comercial que,
isoladamente, não promovem o desenvolvimento econômico e social.
Tais atitudes são resultado da falta de coordenação de políticas para a
ciência

e

de

políticas

públicas

para

o

desenvolvimento

socioeconômico.
•

Falta de investimento em estruturas que permitam maior integração
entre universidade e sociedade.
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5. CONSIDERACOES FINAIS
As políticas que estão sendo elaboradas e implementadas para a região têm como
pressuposto fundamental a idéia de que a pesquisa, o desenvolvimento e a inovação serão elementoschave para o desenvolvimento regional. Os Parques Tecnológicos são vistos como potenciais
alavancas para a economia regional e essas iniciativas tem tido o suporte de todos os atores,
principalmente as universidades. Cabe aqui sublinhar que os conselhos (CODEL e CODEM) e a
agência de desenvolvimento (ADETEC) foram o fórum de discussão destas políticas, tendo as
universidades um papel colaborativo e não de liderança, conforme foi destacado anteriormente. É bem
verdade que o governo estadual, por meio da SETI e do TECPAR, tem apoiado estas iniciativas no
entanto as mesmas não foram concebidas nem fazem parte de uma deliberada estratégia de
desenvolvimento do governo paranaense para a região. Os agentes lideres desse processo tem sido
as autoridades e atores locais. Na realidade, os Parques Tecnológicos podem não só contribuir para o
desenvolvimento regional, como também servir para que as universidades e o setor produtivo possam
estreitar os laços e superar os preconceitos existentes em ambos os lados no que se refere a um
trabalho em conjunto.
Uma outra dimensão, nem sempre colocada como prioritária pelos formuladores de
política, é a formação do capital humano regional. Segundo Lundvall, a maior contribuição das
universidades é a qualidade do profissional que elas disponibilizam para a comunidade20. Assim sendo
aprofundar a percepção de quais são os conhecimentos e habilidades necessários para a região, serão
fundamentais para o aperfeiçoamento da formação propiciada pelas universidades. Também aqui, a
explicitação dessas necessidades requer um esforço de todos os atores regionais.
Será muito difícil, face ao quadro atual, que as universidades assumam a liderança na
formulação de um projeto de desenvolvimento para a região. Isso, como vem sendo salientado, está
nas mãos das lideranças locais. As universidades tem participado do processo, no entanto, as
estratégias em elaboração precisam explicitar o que esperam concretamente da universidade enquanto
formadora do capital humano da região e enquanto produtora e difusora do conhecimento que irá
favorecer o aumento da produtividade e, consequentemente, da competitividade do aparelho produtivo
20
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regional. Nunca é demais lembrar que os principais atores regionais – as universidades, as lideranças
políticas, os produtores, demais atores- são regidos por lógicas diferentes. A difícil arte de construir
regiões21 está na sintonia dessas lógicas para construir um projeto concreto de desenvolvimento para
a região.
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