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Abstract 
Na última década — e coincidindo com a criação do Internacional Congress 
Student Engagement in School —, o construto Student engagement (SE) tem 
adquirido grande importância e atualidade, reconhecidas quer pela investigação 
e política educacional quer pelas publicações em jornais de impacto sobre o tema. 
No entanto, o construto SE apresenta nebulosidades levantadas por vários 
investigadores (Lam, 2014; Reschly e Christenson, 2012; Veiga, 2016). De facto, 
apesar de ser crucial para o sucesso e a adaptação à escola, o Student 
engagement tem-se apresentado como um conceito rodeado de dispersão 
conceptual. Assim, o objetivo principal desta conferência é considerar uma 
clarificação do construto Student engagement enquanto multidimensional, 
especificamente, procurar respostas para as questões de precisar o que é e como 
pode ser avaliado, tornando-se um conceito e medida válidos. Tendo em conta 
as preocupações conceptuais em torno do conceito Student engagement, são 
considerados os modelos aparecidos na literatura, sobretudo na Psicologia e 
Educação; a simples expressão Student engagement passa a necessitar de ser 
complementada com um objeto de incidência, por exemplo, SE in scholl, SE in 
classroom; SE in learning, SE in mathematics, SE in languages; SE professed by 
students, SE inferred by teacher. É apresentado um mapa de conceitos com o SE 
como conceito sobressumidor de subconceitos específicos, no sentido de uma 
clarificação das questões identificadas, articulando definição, objeto de incidência 
e multidimensionalidade. São ainda enfatizadas implicações teóricas e de 
investigação futura, importantes para o avanço do conhecimento sobre o Student 
engagement. 
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