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INTRODUÇÃO 

 

 

Ser professor é simultaneamente aliciante, complexo, dinâmico e evolutivo. 

Trata-se de um processo que implica um conjunto variado de aprendizagens e de 

experiências realizadas ao longo de várias etapas formativas. 

Importante é salientar que «não se trata de um ato mecânico de aplicação de 

destrezas e habilidades pedagógicas, mas envolve um processo de transformação e (re) 

construção permanente de estruturas complexas, resultante de um leque diversificado 

de variáveis» (Pacheco, 1998:45). 

A aprendizagem do professor tem que ser contínua, incluindo o desenvolvimento 

de um conhecimento prático-base, de destrezas interpessoais, mudanças na cognição, 

para além de aspetos de natureza afetiva. 

O professor tem que aprender a ensinar o que «…implica um processo evolutivo, 

com fases e impactos distintos, em que o ponto de partida é a experiência adquirida 

enquanto aluno e o ponto de chegada a experiência enquanto professor.» (Idem: 47). 

Tal aprendizagem é contínua porque o ensino exige uma permanente evolução e 

adaptação a novas situações. O que interessa é o desenvolvimento profissional do 

professor nas suas diferentes vertentes e dimensões. Existem duas ideias subjacentes à 

expressão “formação contínua”: a primeira ideia é a de que a aquisição de saberes está 

diretamente relacionada com a prática profissional; a segunda é a do desenvolvimento 

de atividades que possibilitam uma nova compreensão do saber-fazer didático e do 

próprio contexto educativo. 
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Deseja-se, assim, incentivar o professor a participar de um modo ativo na 

inovação educacional, na melhoria da qualidade da educação e do ensino e, ao mesmo 

tempo, procura-se que eles adquiram novas competências. 

A promoção da inovação educacional e da competência profissional são dois 

aspetos a ter em conta na formação contínua. 

Ao longo deste trabalho, procuraremos proceder a uma abordagem ainda que 

não exaustiva sobre a problemática da formação dos professores. 

Desenvolveremos o trabalho em três pares essenciais. 

Na primeira parte, delimitação do problema, enunciaremos o problema, os 

objetivos, as hipóteses e as variáveis. 

Na segunda parte, procederemos a um desenvolvimento sobre a problemática da 

formação dos professores. Este desenvolvimento terá por base a reflexão e o estudo 

realizado por diversos autores. 

Na terceira parte, procederemos ao trabalho de campo servindo-nos de um 

inquérito. Procuramos a opinião dos professores sobre a formação que têm e a formação 

que gostariam de ter. 
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1 ª PARTE 

 

DELIMITAÇÃO DO PROBLEMA 

 

 

 

 

 

 

 



! Supervisão!Pedagógica/Formação!Contínua!de!professores! !

!
4!

!

1.1 Problemática 

 

 Nem sempre o professor percebe qual é o papel da formação contínua de 

professores na aprendizagem da sua prática. Muitos professores participam em ações de 

formação para poderem ganhar créditos ou apenas com o objetivo de se atualizar num 

determinado domínio de conhecimentos. 

A aprendizagem da prática de ensino realizar-se-ia na escola, pela ação, pela 

interação com os alunos, com os colegas. Nem sempre a aprendizagem no trabalho é 

suficiente, sobretudo porque é difícil refletir sozinho sobre a ação ou sobre a reflexão na 

ação. É nesses momentos em que nós, docentes, nos sentimos impotentes ao nível da 

nossa prática, da nossa aprendizagem, da nossa reflexão, que nos questionamos sobre 

qual o papel da formação contínua. 

Através da formação procurar-se-ia que o professor mudasse a sua prática. 

Através dela, o docente seria levado a desenvolver a sua reflexão e, em certas 

circunstâncias, a pôr em causa uma estrutura do conhecimento anterior. Em teoria, isto é 

o que deve acontecer. Na prática, tudo se pode tornar mais complexo. 

Os defensores de uma formação de professores baseada na construção de 

competências defendem que é necessário assegurar a chamada credibilidade científica 

do docente, ou seja, como outros preferem dizer, credibilidade profissional do docente. 

O docente necessita de ter consciência do seu valor profissional. A formação 

contínua deve possibilitar ao docente os meios e instrumentos que lhe permitam 

atualizar-se, adaptar-se continuamente às novas realidades e valorizar-se não apenas 

enquanto profissional, mas também enquanto pessoa. 
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A problemática do estudo gira em torno da formação contínua e com ele 

procuramos indagar: 

 

• Em que medida a formação contínua de professores contribui para 

uma mudança no desempenho do docente? 
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1. 2- Objetivos 

 

É necessário perceber quais são as exigências da formação contínua de 

professores para além de se procurar dar o justo valor à dimensão prática da própria 

formação enquanto meio facilitador do desenvolvimento construtivo pessoal e 

profissional do docente. 

 

Como objetivos para o nosso estudo, propomos: 

 

• Verificar de que modo a formação contínua de professores pode 

contribuir para o desenvolvimento integral do docente. 

 

• Verificar em que medida a formação contínua de professores pode 

contribuir para o desenvolvimento de novas práticas pedagógicas. 

 

 

• Verificar em que medida a formação contínua de professores pode 

contribuir para o sucesso do processo educativo. 
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1. 3- Hipóteses 

Sendo considerada essencial para o sucesso do processo educativo, a formação 

também tem sido alvo de críticas por ser frequentemente demasiado teórica, desligando-

se da realidade concreta e das necessidades dos docentes. 

Tendo isto em atenção e sobretudo, nunca esquecendo a necessidade que o 

docente tem em ser ajudado a inovar, a adaptar-se às novas realidades e evitar a rotina, 

propomos as seguintes hipóteses. 

 

• A formação contribui para o desenvolvimento de competências para o 

exercício da docência. 

 

• A formação contribui para a adaptação do docente às mudanças sociais e 

pedagógicas. 

 

• A formação contínua contribui para a adaptação do docente às novas 

tecnologias. 

 

• A formação contínua contribui para ajudar o docente ai nível da gestão 

curricular. 

 

 

• A contínua apenas serve para a aquisição de créditos. 
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1. 4- Variáveis 

A leitura sobre a formação tem-se revelado bastante interessante, muito vasta 

relativamente ao papel da formação ao nível do desenvolvimento do professor e da sua 

prática pedagógica. 

São propostas as seguintes variáveis: 

 

• Expetativas do professor em relação à formação; 

• Necessidades do docente; 

• Efeitos desejáveis na formação; 

• Modelos de formação; 

• Definição de objetivos a atingir; 

• Duração da formação; 

• Modalidades de interação desenvolvidas entre os intervenientes; 

• Perfil do formador; 

• Papel do formador. 
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2 ª PARTE 

FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 
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A FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

«A escola ou qualquer Centro de Formação profissional, sendo as verdadeiras 

casas de inteligência, devem ser os centros geradores de pensadores e os centros por 

excelência de desenvolvimento de Recursos Humanos.» (Patrício, 2001:20.) 
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2. 1- Conceito de formação 

 

Mense (1980, p. 267), citado por Garcia (1999, p.18), entende existirem 

tendências opostas e contraditórias no que se refere ao conceito formação. Segundo uma 

das tendências, é impossível usar-se o conceito de formação como conceito de 

linguagem técnica e educação: 

 

 

 

 

Os defensores desta tendência alegam que a formação se refere a dimensões que 

não podem ser investigadas pelo que recusam o seu uso. 

Mense (1980) ainda identificou uma outra tendência. Segundo o autor, esta 

tendência usa o conceito de formação ara identificar conceitos múltiplos e por vezes 

contraditórios. O conceito de formação alarga-se a outras dimensões para além do 

campo profissional (Ferry, 1991: 51, citado por Garcia, 1999:18). 

A terceira tendência refere que a «formação não é um conceito geral que englobe 

a educação e o ensino, nem tão pouco está subordinado a estes» (Mense, 1980: 260, 

citado por Garcia; 1999:19). 

O conceito de formação está associado a algum tipo de atividade, podendo ser 

entendida como uma função social de transmissão de saberes, do saber fazer ou do saber 

Devido à sua origem e às suas implicações metafísicas que lhe 

são próprias, está tão viciado e tem tantas significações que não só é 

impossível fazer uso razoável dele mas, além disso, quem o utiliza expõe-

se à suspeita de ideologia. (Mense, p.276, citado in Garcia: 18). 

!
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ser. Pode-se também referir que a formação está também ligada ao processo de 

desenvolvimento e de estruturação da pessoa. Quando se faz referência à estrutura 

organizacional que planifica e que desenvolve as atividades de formação, fala-se nela 

como instituição. 

 Pode-se perceber que o conceito de formação é suscetível de múltiplas 

perspetivas que, por regra, fazem referência ao desenvolvimento pessoal. 

Ferry (1991) entende que «formar-se nada mais é senão um trabalho sobre si 

mesmo, livremente imaginado, desejado e procurado, realizado através de meios que 

são oferecidos ou que o próprio procura» (Ferry: 43, citado por Garcia, 1999: 19). 

Há autores como Mense que defendem a necessidade de ser desenvolvida uma 

teoria de formação. 

 O mesmo autor (1980: 21) propôs quatro teorias de formação. A Teoria da 

Formação Formal que entende que a estruturação do conhecimento do sujeito deve ser 

realizada através de conteúdos que lhe permitam aprender a aprender. A Teoria da 

Formação Categorial que vê a formação enquanto processo dialético formado por três 

etapas de reflexão. Há uma terceira teoria designada de Teoria Dialogística da 

Formação que incide essencialmente na autorrealização da pessoa, tendo em vista a sua 

liberdade. A última teoria é a da Formação Técnica que defende ser a formação 

necessária para a aprendizagem continuada. 

O conceito de formação é, assim, complexo uma vez que envolve diferentes 

perspetivas e se dilui em outros conceitos. 
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2. 2- Conceito de formação de professores 

 

Numa época de profundas mudanças, de inovações, torna-se imperioso assegurar 

ao docente a competência profissional e uma formação permanente que lhes assegure 

uma adaptação constante às novas exigências e as novas realidades. 

A formação de professores é, segundo Rodriguez Dieguez, um «ensino 

profissionalizante para o ensino «(Rodriguez Dieguez, 1990: 38, citado por Garcia, 

1999: 22). 

Existirá uma diferença entre a formação de professores e outras atividades de 

formação. Desde de logo porque a formação de professores envolve tanto a formação 

académica como a pedagógica. 

Por outro lado, trata-se de uma formação profissional e uma formação de 

formadores. 

Medina e Domingez procuram aprofundar um pouco mais o conceito de 

formação quando afirmam que consideram: 

 

 

 

 

 

  

…a formação de professores como a preparação e emancipação 

profissional do docente para realizar critica, reflexiva e eficazmente um 

estilo de ensino que promova uma aprendizagem significativa nos alunos 

e consiga um pensamento ação inovador, trabalhando em equipa com os 

colegas para desenvolver um projeto educativo comum. (Medina e 

Dominguez, 1989. 87, citado por Garcia, 1999: 23). 

!
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Os autores defendem o professor reflexivo e inovador, capaz de desenvolver um 

estilo próprio que lhe permita uma aprendizagem significativa. 

Através da formação, o professor deve aperfeiçoar o seu ensino, melhorar as 

suas competências e desenvolver-se profissionalmente e em termos pessoais. 
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2.3- Princípios da formação de professores 

 

A formação de professores tem que ser contínua. 

As principais finalidades da formação contínua são a aquisição de novas 

competências, o incentivo à inovação educacional por parte dos professores e a 

melhoria da competência docente. 

Na procura da consecução desses objetivos, a formação contínua deve ser 

perspetivada de acordo com três critérios: 

• Pessoal: a formação contínua deve responder às necessidades de auto 

desenvolvimento; 

• Profissional: procura responder às necessidades profissionais, quer se 

trate de necessidades individuais (como a satisfação profissional, a 

progressão na carreira…), quer se trate de necessidades de grupo (como 

o desejo de partilhar uma cultura comum, por exemplo); 

• Organizacional: incluem-se aqui nomeadamente as necessidades 

contextuais da escola. 

Garcia (1999,27) cita Fullan (1917, 215), dizendo que: 

 

 

 

 

O desenvolvimento profissional é um projeto ao longo da 

carreira desde a formação inicial à iniciação do desenvolvimento 

profissional contínuo através da própria carreira… O desenvolvimento 

profissional é uma aprendizagem contínua, interativa, acumulativa, que 

combina uma variedade de formatos de aprendizagem. 

!
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Um outro princípio relaciona-se com a relação da formação com processos de 

mudança, inovação e desenvolvimento curricular. 

A formação tem de andar de mãos dadas com a mudança.   

O terceiro princípio refere-se à integração que deve existir entre a formação de 

professores, os conteúdos académicos e disciplinares e a formação pedagógica de 

professores. 

O quarto princípio salienta a necessidade de integração teoria-prática na 

formação de professores. Prática e teoria devem-se integrar num currículo orientado 

para a ação. Segundo Perez Gómez, «a prática é concebida como o espaço curricular 

especialmente delineado para aprender a construir o pensamento prático do professor 

em todas as suas dimensões.» (Perez Gómes, 1988: 143). 

Um quinto princípio relaciona-se com a necessidade de procurar o isomorfismo 

entre a formação que é recebida pelo professor e o tipo de educação que se espera que 

ele seja capaz de desenvolver. 

O sexto princípio relaciona-se com a individualização. Aprender a ensinar não 

pode ser visto como um processo homogéneo. É fundamental ter em atenção as 

caraterísticas pessoais, cognitivas, contextuais, relacionais de cada docente, de modo a 

que este possa desenvolver todas as suas capacidades e potencialidades. 

McNergney e Carrier (1981), citados por Garcia (1999: 29) são de opinião que a 

formação de professores deveria ter em atenção as necessidades e expetativas dos 

docentes, não apenas enquanto profissionais, mas também enquanto pessoas. 
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Por último, tornar-se necessário salientar que a formação de professores «deve 

dar aos professores a possibilidade de questionarem as suas próprias crenças e práticas 

institucionais». (Little: 1999). 
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2.4 -Modelos de formação de professores 

 

Segundo Pacheco e Flores (1998) e relativamente aos modelos de formação 

contínua, destacamos: o «modelo administrativo», o «modelo individual» e o «modelo 

de colaboração social». 

No Modelo Administrativo, a formação é planificada tendo em atenção as 

necessidades organizacionais, pelo menos muito mais do que as necessidades pessoais e 

profissionais. 

Segundo Pacheco e Flores (1998): 

 

 

 

 

 

 No Modelo Individual, privilegia-se a autoformação, pelo que cada 

professor é sujeito e objeto de formação, embora também se perspetive uma 

heteroformação quando um conjunto de professores elabora projetos formativos que são 

dinamizados por um formador. O que se deseja é responder às necessidades dos 

professores. É um modelo centrado na escola e nas necessidades individuais dos 

professores. 

Este modelo administrativo ou transmissivo reflete uma 

formação fragmentada que não corresponde a necessidades concretas dos 

professores e não incide diretamente na prática letiva, uma formação 

coletiva em que o professor é recetor passivo e uma formação de cariz 

administrativo, onde a presença do professor é mais  importante do que a 

sua participação. (Pacheco e Flores: 133) 

!
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 O Modelo de Colaboração Social resulta da interação entre os modelos 

administrativo e individual. Como salientam Pacheco e Flores (1998). 

 

 

 

 

 

  Em termos de formação contínua deverá haver um equilíbrio entre as 

necessidades do sistema educativo e as necessidades individuais e profissionais dos 

professores.  

 Um programa de formação contínua deve potencializar a colaboração de todos 

os sujeitos do sistema educativo, bem como a realização de projetos de investigação-

ação-formação. Não se pode ignorar, ao nível da formação, a pluralidade de atividades 

profissionais do docente.  

Já segundo Wallace (1991), existem três grandes modelos de formação 

profissional. O modelo «de mestria», o modelo «de ciência aplicada» e o modelo 

«reflexivo». 

De acordo com o Modelo de Mestria, o formando aprende por imitações das 

técnicas que são usadas pelo professor que é alguém mais velho, com mais experiência. 

O formando ouve o mestre acata os seus conselhos e segue as suas instruções. Para este 

modelo, o mestre tem de ter um saber que transmite aos formandos. Trata-se de um 

modelo que apresenta aspetos negativos, nomeadamente o facto de partir de princípios 

Este modelo parte do princípio de que a formação de professores 

é uma arena social, com muitos atores envolvidos e, cada um deles, 

com responsabilidades específicas de formação. Nesta perspetiva, a 

formação contínua enquadra-se na lógica do desenvolvimento 

profissional do professor e de acordo com o princípio de articulação dos 

saberes teóricos (Idem: 134). 

!
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rígidos e da imutabilidade da sociedade. Não tem em consideração o facto de o 

conhecimento ser algo efêmero, nem tem em conta o desenvolvimento nas áreas de 

saber das profissões. 

O Modelo de Ciência Aplicada centra a resolução de problemas do ensino na 

aplicação direta da investigação. Procura-se, deste modo, a aplicação dos meios mais 

adequados aos objetivos propostos. Os peritos, os investigadores apresentam aos 

formandos os resultados do conhecimento científico, cabendo a estes proceder na 

prática à sua aplicação. 

A crítica que se faz a este modelo baseia-se no facto de haver uma separação 

entre o que se ensina na universidade e as situações práticas do quotidiano. Trata-se de 

um modelo que não ajuda o formando ao nível da sua tomada de decisões. 

O Modelo Reflexivo tem como preocupação ajudar o docente a melhorar a sua 

prática de ensino através do seu desenvolvimento pessoal e profissional. O supervisor é 

alguém que facilita a aprendizagem do professor porque o ajuda a compreender o seu 

agir em situação e o leva a assumir, juntamente com o supervisor, as responsabilidades 

pelas decisões tomadas. 

A reflexão é essencial para que o formando tome consciência da sua atuação. O 

supervisor ajuda o formando na identificação dos problemas e na planificação de 

estratégias para a sua resolução. O papel do supervisor é o de auxiliar na aprendizagem, 

o de encorajar, o de incentivar o professor a refletir sobre a sua ação. O professor deve 

refletir sobre a sua atualização ao longo do ato educativo. 

Neste modelo, a interação entre a teoria e a prática é viável porque a teoria 

ilumina a prática e esta questiona a teoria. 
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Em síntese, os professores reflexivos têm capacidade para criticar e para 

desenvolver as suas teorias sobre a prática. Um ensino que se diz reflexivo valoriza a 

experiência pessoal, as comunicações, os valores e os saberes dos formandos.   
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2.5- Formação inicial de professores 

 

Um dos objetivos da formação é permitir aos professores desenvolver 

competências e qualidades, sendo um processo de construção da sua identidade pessoal 

e profissional. Deseja-se que o ensino tenha mais qualidade, que os docentes adquiram 

uma nova postura, para se adaptarem às novas realidades, que ajudem os alunos ao seu 

desenvolvimento integral. Todas estas exigências passam por uma formação de 

professores mais adequada. A formação inicial é importante porque pode e deve 

contribuir para a adoção de atitudes de reflexão, autonomia, cooperação e participação 

por parte dos professores. 

A formação inicial deve contribuir para que o docente cresça profissionalmente, 

contudo não basta dar atenção à formação pedagógica e científica, é preciso ainda, dar 

importância à formação pessoal e cultural do futuro docente.  

Procura-se uma educação de qualidade, mas para que tal se torne uma realidade, 

é preciso ter professores de qualidade e, para tal, é necessário uma formação de 

qualidade. 

Alarcão (1996) defende uma escola de qualidade virada não apenas para o saber 

e para o saber fazer, mas também para o ser. 

Afirma ainda a autora que a escola deve restituir aos alunos «…a sua 

responsabilidade na aprendizagem dentro de um processo que promova a sua autonomia» e deve 

permitir ao professor «… construir a sua identidade através de um processo que passa por exercer 

com autonomia a sua profissão; uma nova escola onde o saber não seja transmitido, mas construído.» 

(Alarcão, 1996:69). 
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Esta escola exige professores com uma formação, não apenas sólida, mas 

também com qualidade. 

A formação inicial de professores é essencial, mas não é suficiente porque, ao 

longo da sua atividade profissional, o docente vai sendo confrontado com situações para 

as quais não foi preparado, mas com as quais precisa de lidar. 

Nogueira (1990) afirma que: 

 

 

 

A formação inicial é essencial para o sucesso dos professores e alunos e para a 

qualidade do ensino e da escola, mas é fundamental que haja uma continuidade e uma 

atualização permanente.  

 

 

 

 

 

 

 

…a formação deve tornar-se contínua. Mas, para ser 

verdadeiramente contínua, a formação inicial terá de ser o seu ponto de 

partida e articular-se com ela num  sistema coerente de conceção 

organizativa. (Nogueira: 41) 

!
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2.6 -Desenvolvimento profissional docente 

 

Segundo Estrela (1997), a entrada de um adulto jovem na carreira docente, numa 

sociedade em mudança, é difícil, conflituosa e, por vezes, frustrante, podendo provocar 

uma crise de identidade e pôr em causa as crenças e valores aceites pela sociedade, pois 

quando alguém inicia a profissão de docente, teme falta de adequação dos seus modos 

de pensar e agir com os seus pares e não sabe a quem pedir ajuda, nem como pautar os 

seus procedimentos. É como se, da noite para o dia, deixasse subitamente de ser 

estudante e sobre os seus ombros caísse uma responsabilidade profissional, cada vez 

mais acrescida, para a qual percebe não estar preparado. 

Assim sendo, “durante a formação inicial, ao realizarem a prática pedagógica 

nas escolas, os futuros professores são encarados como pessoas para serem 

desenvolvidas e não para se desenvolverem” (Hargreaves & Fullan segundo Estrela, 

1997:53).  

Assim, a formação dos supervisores poderá diminuir esses efeitos se tiver em 

atenção a par dos conteúdos específicos uma preparação atualizada no domínio da 

educação, que lhes permita ser visto pelos formandos “como alguém com mais 

experiência e com conhecimentos mais claros e refletidos sobre as situações, 

dificuldades e problemas semelhantes, que é antes de mais um colega, numa relação 

aberta, espontânea, autentica, cordial, empática” (Alarcão & Tavares, segundo Estrela, 

1997:53). 

Em síntese, a vida e a carreira de um professor começa a partir do momento em 

que realiza o estágio pedagógico e prolonga-se até ao final da sua atividade docente. É 
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um percurso de aprendizagem permanente, de partilha, de contatos com quem tem mais 

experiências e de continuação de investigação para progredir sempre no exercício da sua 

atividade. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



! Supervisão!Pedagógica/Formação!Contínua!de!professores! !

!
26!

!

2.7- Formação Contínua de Professores 

 

 

 

 

 

 

“Nos termos da Lei de Bases do Sistema Educativo de 1986, os planos de 

formação devem garantir a integração, tanto de aspetos relativos aos conteúdos das 

disciplinas de ensino e dos aspetos pedagógicos, como das componentes teóricas e 

práticas” 

Por regra, acredita-se que a eficácia das ações de formação contínua está 

dependente, em parte, do envolvimento e participação dos formandos. 

Arturo de la Orden (1982) salienta precisamente a ideia de que, quando a 

planificação e o desenvolvimento dos programas realizados na escola têm a participação 

dos professores, a eficácia é maior do que quando não participam. 

De Peretti (1987) refere que muitos dos programas de formação contínua são 

desadequados devido, entre outros aspetos, ao caráter compulsivo dos seus conteúdos 

que não tomam, em devida conta, as reais necessidades e expetativas dos professores. 

 

“Nos termos da Lei de Bases do Sistema 

Educativo de 1986, os planos de formação devem 

garantir a integração, tanto de aspetos relativos aos 

conteúdos das disciplinas de ensino e dos aspetos 

pedagógicos, como das componentes teóricas e 

práticas”. (Campos, 1995:9) 

!
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2.8- Estatuto da carreira docente e formação contínua de professores 

em Portugal 

 

Segundo Lemos e Carvalho (1998) a formação de seres livres e responsáveis 

numa sociedade em que o núcleo familiar se alterou, em que as novas tecnologias 

trouxeram outras fontes de aprendizagem, em que as crianças e os jovens falam línguas 

diferentes e têm vivências diferentes, impõe educadores motivados, informados e 

preparados. Para tal, além da sua formação científica e pedagógica, o professor sente 

frequentemente a necessidade de aperfeiçoar os seus conhecimentos, ajustar planos de 

trabalho, adequar métodos, fabricar soluções e procurar alternativas, para ensinar 

aqueles que na sua escola dependem de si. 

Assim sendo, para que o trabalho prossiga com segurança e confiança, é 

necessário que cada professor conheça as condições em que se desenvolve a sua 

atividade profissional e como se estrutura a sua carreira. 

Reconhecendo esta necessidade, em 1990, foi publicado, a 28 de Abril, o 

decreto-Lei n º 139-A/90, que aprovou o Estatuto da Carreira dos Educadores de 

Infância e dos Professores dos Ensino Básico e Secundário. 

Concentrar a avaliação na escola, envolver o docente na sua própria avaliação, 

dando particular atenção ao processo de ensino-aprendizagem, desempenho de cargos 

pedagógicos, envolvimento com a comunidade, valorizar as ações de formação contínua 

e outras formações, são princípios que se destacam nesta revisão. 

Com a revisão do Estatuto da Carreira dos Educadores de Infância e dos 

Professores dos Ensino Básico e Secundário, posteriormente designado por Estatuto da 
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Carreira Docente, aprovada pelo Decreto-Lei n º 15/2007, de 19 de Janeiro, o governo 

pretendeu favorecer os agrupamentos de escolas e as escolas não agrupadas dos recursos 

organizativos necessários à melhor execução do serviço público de educação. 

Dois anos após a entrada em vigor do Decreto-Lei mencionado anteriormente, o 

Ministério da Educação decidiu com as associações sindicais representativas do pessoal 

docente a abertura de um processo negocial para a revisão de alguns aspetos do Estatuto 

da Carreira Docente. 

No decorrer do processo negocial, que se estendeu durante todo o 1 º semestre 

de 2009, o Ministério da Educação expôs um conjunto de propostas que, conservando 

os princípios fundamentais da revisão aprovada pelo Decreto-Lei n º 15 de 2007, de 19 

de Janeiro, procuram ir ao encontro das preocupações exteriorizadas pelas organizações 

sindicais e pelos docentes que representam.  

Com o Estatuto da Carreira Docente há referência à formação contínua de 

professores, visto que esta se destina a assegurar a atualização, o aperfeiçoamento, a 

reconversão e o apoio à atividade profissional do pessoal docente, visando ainda 

objetivos de desenvolvimento na carreira. Porém, a formação contínua deve ser 

planeada de forma a promover o desenvolvimento das competências profissionais do 

docente. 

A formação contínua deve ser feita em função dos planos de formação 

elaborados pelos agrupamentos de escolas e escolas não agrupadas tendo em 

consideração o diagnóstico das necessidades de formação dos respetivos professores. 

Todavia, também deve ser considerado como formação contínua a formação realizada 

por iniciativa própria do professor que contribui para o seu desenvolvimento 

profissional. 
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A formação contínua de professores, com o decorrer dos anos foi subdividida em 

formação na área específica e formação na área não específica. A formação na área 

específica é a formação que o professor faz sobre o seu grupo de recrutamento e releva 

em termos de progressão na carreira. A formação na área não específica é a formação 

que o professor faz que pode estar relacionada ou não com o seu grupo de recrutamento, 

pois estas, em geral, são formações mais transversais a todos os grupos. A formação na 

área não específica não releva em termos de progressão na carreira. Por essa razão, é 

aconselhável aos professores fazerem dois terços da formação contínua em área 

específica. 
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2.9 - Legislação 

2.9.1- Enquadramento legislativo da formação contínua 

 No capítulo IV (Recursos Humanos) da LBSE, o art.º 35º contextualiza a 

formação contínua. 

“1. A todos os educadores, professores e outros profissionais da educação é reconhecido o 
direito à formação contínua. 

3. A formação contínua deve ser suficientemente diversificada de modo a assegurar o 
complemento, aprofundamento e atualização de conhecimentos e de competências 
profissionais, bem como a possibilitar amobilidade e a progressão na carreira. 
 

 De acordo com o Estatuto da Carreira Docente, capitulo II (Direitos e Deveres), 

art.º 4º - Direitos profissionais: 

 1. São garantidos ao pessoal docente os direitos estabelecidos para os funcionários e agentes do 
Estado em geral, bem como os direitos profissionais decorrentes do presente Estatuto. 

2. São direitos profissionais específicos do pessoal docente: 

 a) Direito de participação no processo educativo; 

 b) Direito à formação e informação para o exercício da função educativa; 

 c) Direito ao apoio técnico, material e documental; 

 

Destaquemos do art.º 4º, a al. b), que é desenvolvida no art.º 6º do Estatuto da 
Carreira Docente: 

 1. O direito à formação e informação para o exercício da função educativa é garantido: 

a) Pelo acesso a ações de formação contínua regulares, destinadas a atualizar e 
aprofundar os conhecimentos e as competências profissionais dos docentes; 
 

b) Pelo apoio à autoformação dos docentes, de acordo com os respetivos planos 
individuais de formação. 

 

Se falamos de direitos, devemos também referir alguns deveres profissionais. 
Assim, no art.º 1º, als. j) e l): 

 

(…) 2. Decorrendo da natureza da função exercida, cujo desempenho deve orientar-se para 
níveis de excelência, são deveres profissionais específicos do pessoal docente: (…) 
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j) Atualizar e aperfeiçoar os seus conhecimentos, capacidades e competências, 
numa perspetiva de desenvolvimento pessoal e profissional; 

l) Empenhar-se e concluir as ações de formação em que participar; 

 

  

 2.9.2 - Regime Jurídico da Formação Contínua 

 

 Com o objetivo de enquadrar a problemática da formação contínua, decidimos 

transcrever alguns artigos do regime jurídico da formação contínua (Capitulo I – 

Princípios Gerais). 

Artigo 2.º - Âmbito de aplicação 

 

 1 – O presente diploma aplica-se: 

a) Aos docentes profissionalizados da educação pré – escolar e dos ensinos básico e 
secundário em exercício afetivo de funções em estabelecimentos de educação ou de ensino 
público; 
 

Artigo 3.º - Objetivos 
 
 

A formação contínua tem como objetivos fundamentais: 
 
a) A melhoria da qualidade do ensino e das aprendizagens, através da permanente 

atualização e aprofundamento de conhecimentos, nas vertentes teórica e prática; 
 

b) O aperfeiçoamento das competências profissionais dos docentes nos vários domínios 
da atividade educativa, quer a nível do estabelecimento de educação ou de ensino, quer 
a nível da sala de aula; 

 
c) O incentivo á autoformação, à prática da investigação e à inovação educacional; 

 
d) A aquisição de capacidades, competências e saberes que favoreçam a construção 

da autonomia das escolas e dos respetivos projetos educativos; 
 

e) O estímulo aos processos de mudança ao nível das escolas e dos territórios 
educativos em que estas se integrem suscetíveis de gerar dinâmicas formativas; 

 
f) O apoio a programas de reconversão profissional, de mobilidade profissional e de 

complemento de habilitações. 
 
 

Artigo 4.º - Princípios 
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  A formação contínua assenta nos seguintes princípios: 

a) Liberdade de iniciativa das instituições vocacionadas para a formação; 
 

b) Autonomia científica – pedagógica na conceção e execução de modelos de formação; 
 
c)  Progressividade das ações de formação; 
 
d) Adequação às necessidades do sistema educativo; 

 
 

Artigo 5.°-Efeitos 
 
 

1-As ações de formação contínua relevam para efeitos de apreciação curricular e para a progressão 
na carreira docente. 
 
2-As ações de formação só relevam para efeitos de progressão na carreira docente quando, à data da sua 
realização, os formandos se encontrem já inseridos nesta carreira. 
 
 
 
 
2.9.3 - Ações de Formação Contínua 
 
 
 
 
No sentido de esclarecer melhor este processo de formação contínua, consideramos 
relevante transcrever, ainda, algumas das áreas e modalidades de formação. 
 
 
(Capítulo II - Ações de formação contínua, Secção I - Áreas e modalidades). 
 
 

Artigo 6.°-Áreas de formação 
 
 

As ações de formação contínua incidem, nomeadamente, sobre: 
 

a) Ciências de especialidade que constituam matéria curricular nos vários níveis de educação e 
ensino a que se reporta o presente diploma; 
 

b) Ciências da educação; 
 

c) Prática e investigação pedagógica e didática nos diferentes domínios da docência; 
 
 

d) Formação pessoal, deontológica e sociocultural. 
 
 

Artigo 7.°-Modalidades de ações de formação contínua 
 
 

1-As ações de formação contínua revestem as seguintes modalidades: 
 

a) Cursos de formação; 
 

b) Módulos de formação; 
 

c) Frequência de disciplinas singulares em instituições de ensino superior; 
 

d) Seminários; 
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e) Oficinas de formação; 

 
f) Estágios; 

 
g) Projetos; 

 
h) Círculos de estudos. 

 
 

2-Os projetos de intervenção na escola carecem de prévia aprovação do respetivo órgão de gestão e 
administração, ouvido o órgão de coordenação pedagógica. 
 
 
 
2.9.4 - Entidades Formadoras 
 
 
Devemos também salientar as entidades formadoras responsáveis. 
 
 (Capítulo III- Entidades formadoras, Secção I) 
 
 

Artigo 15.°-Entidades formadoras” 
 

1-São entidades formadoras: 
 

a) As instituições de ensino superior cujo âmbito de atuação se situe no campo da formação 
de professores, das ciências de educação e das ciências da especialidade; 
 

b) Os centros de formação das associações de escolas; 
 
 

c) Os centros de formação de associações profissionais ou científicas sem fins lucrativos, 
constituídas nos termos da lei, cuja intervenção seja considerada relevante param o processo de 
formação contínua de professores. 
 

2-Os serviços da administração central ou regional de educação podem promover ações de 
formação contínua em áreas consideradas relevantes para o desenvolvimento do sistema educativo. 
 
3-As entidades formadoras podem revestir natureza pública, particular e cooperativa. 
 
4-Podem ser criados centros de formação de natureza mista envolvendo entidades formadoras públicas e 
não públicas. 
 
5-As entidades formadoras podem solicitar a colaboração de outras entidades, em termos a definir pelo 
Conselho Científico - Pedagógico de Formação Contínua. 
 
6-Por portaria do Ministro da Educação, ouvido o Conselho Científico-Pedagógico de Formação 
contínua, serão definidas as condições em que o estatuto de entidade formadora pode ser atribuído a 
outras instituições cuja intervenção seja considerada relevante para o processo de formação contínua de 
professores.”  
 
 
2.9.4.1- Instituições de Ensino Superior 
 
Em particular, referimos as instituições de ensino superior. 
 

(Secção II -Instituições de ensino superior). 
 

 
Artigo 16.°-Instituições de ensino superior 
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As instituições de ensino superior podem realizar ações de formação contínua, quer por iniciativa 
própria, quer mediante a celebração de protocolos, contratos - programa e contratos de formação, nos 
termos previstos no presente diploma.  
 
 

Artigo 17.°-Participação das instituições de ensino superior 
 
 

1-Enquanto entidades de formação inicial de professores, compete às instituições de ensino superior 
elaborar programas de formação de formadores. 
 
2-As instituições de ensino superior podem prestar consultadoria científica e metodológica aos centros de 
formação, nomeadamente na identificação de necessidades, na elaboração de planos e na conceção e 
desenvolvimento de projetos 
 
. 
 
2.9.4.2 - Centros de Formação de Associações de Escolas 
 
 
São ainda entidades formadoras, os centros de formação de associações de escolas 
 
 
(Secção III - Centros de formação das associações de escolas). 
 
 

Artigo 18.°-Constituição 
 

 
1-Os estabelecimentos de educação pré-escolar e dos ensinos básico e secundário de uma mesma 
área geográfica podem, mediante decisão dos respetivos órgãos de direção, associar-se com vista à 
constituição de centros de formação de associações de escolas. 
 
2-Os centros de formação podem associar escolas públicas, bem como escolas privadas e 
cooperativas, desde que seja previamente definido o contributo destas em recursos humanos e recursos 
financeiros. 
 
3-Salvo casos de contiguidade, só podem agrupar-se escolas das mesmas áreas geográficas, sendo estas, 
para efeito do disposto no presente diploma, delimitadas por despacho do Ministro da Educação. (…) 
 
 

Artigo 19.° - Objetivos 
 
 

São objetivos dos centros de formação: 
 

a) Incentivar a autoformação, a prática de investigação e a inovação educacional; 
 

b)Promover a identificação das necessidades de formação; 
 

b) Dar resposta a necessidades de formação identificadas e manifestadas pelos 
estabelecimentos de educação e ensino associados e pelos respetivos educadores e professores; 
 

c) Fomentar o intercâmbio e a divulgação de experiências pedagógicas; 
 
 

e) Adequar a oferta à procura de formação. 
 
 

Artigo 20.°-Competências 
 
 
Aos centros de formação compete: 

a) Identificar as necessidades de formação dos docentes das escolas associadas, 
estabelecendo as respetivas prioridades; 
 

b) Promover as ações de formação contínua que respondam às prioridades definidas; 
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c) Elaborar planos de formação, podendo estabelecer protocolos de cooperação com outras 
entidades formadoras; 
 

c) Coordenar e apoiar projetos de inovação dos estabelecimentos de educação e ensino 
associados; 
 

d) Promover a articulação de projetos desenvolvidos pelas escolas com os órgãos de poder 
local 

 
 

e) Criar e gerir centros de recursos. 
 
 

Artigo 21.°-Autonomia 
 
 

1-Os centros de formação gozam de autonomia pedagógica para os efeitos previstos neste diploma. 
 
2-Sem prejuízo da sua autonomia pedagógica, o centro de formação atende às orientações do Conselho 
Científico - Pedagógico de Formação Contínua. 
 

Artigo 22º-Sede e designação 
 

1-O centro de formação tem sede numa das escolas associadas. 
 
2-O centro de formação adotará designação própria, à qual pode acrescer o nome de um patrono. 
 
 
2.9.4.3 - Centros de Formação das Associações Profissionais ou Científicas 
 
 
Entendemos, ainda, mencionar os centros de formação das associações profissionais ou 
científicas  
 
 (Secção IV - Centros de formação das associações profissionais ou científicas) 
 
 

Artigo 28.°-Centros de formação das associações profissionais ou científicas 
 
1-As associações profissionais ou científicas sem fins lucrativos, constituídas nos termos da lei, cuja 
intervenção seja considerada relevante para o processo de formação contínua de professores podem criar 
centros de formação. 
 
2-Os centros a que se refere o número anterior têm como órgãos de direção e gestão a comissão 
pedagógica e o diretor, sendo-lhes aplicável, com as devidas adaptações, o disposto nos artigos 25.° e 27.° 
do presente diploma. 
 
3-Aos centros de formação das associações profissionais ou científicas é aplicável o disposto no artigo 
21.° do presente diploma.”  
 
 
 
2.9.5 - Direitos e Deveres dos Formandos 
 
 
É fundamental abordar aqui a questão dos direitos e deveres dos professores, enquanto 
formandos. 
 

(Capítulo V – Formandos) 
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Deve ser o próprio professor responsável por delinear o seu projeto de formação e 
desenvolvimento pessoal e profissional, em articulação com os interesses da escola e da 
comunidade educativa em que está inserido. 
Contudo, é imprescindível que as oportunidades de formação promovidas pelas 
entidades formadoras que acabámos de referir sejam capazes de definir as áreas 
prioritárias dessa formação, de acordo com as necessidades manifestadas pelos 
professores, descobrindo, inclusivamente, novas áreas de interesse para os docentes. 
 
 

“Artigo 33.°-Direitos dos formandos 
 
 

O docente, enquanto formando, tem o direito de: 
 

a) Escolher as ações de formação que mais se adequem ao seu plano de desenvolvimento 
profissional e pessoal, sem prejuízo do cumprimento de programas ou prioridades definidos 
pela escola a que pertence ou pelo Ministério da Educação; 
 
b) Participar na elaboração do plano de formação do centro a que se encontra associada a 
escola a que pertence; 
 
c) Cooperar com os outros formandos na constituição de equipas que desenvolvam projetos 
ou promovam círculos de estudos; 
 

d) Contabilizar créditos das ações de formação em que participe; 
 

e) Beneficiar, nos termos da legislação em vigor, de dispensas da atividade letiva para efeitos da 
frequência de ações de formação contínua; 
 
 

f)Frequentar, gratuitamente, as ações de formação obrigatória. 
 

 
Artigo 34.°-Deveres dos formandos 

 
O docente, enquanto formando, tem o dever de: 
 

a) Participar nas ações de formação contínua que se integrem em programas 
considerados prioritários para o desenvolvimento do sistema educativo e das escolas; 
 

b) Custear as ações de formação contínua de carácter não obrigatório. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



! Supervisão!Pedagógica/Formação!Contínua!de!professores! !

!
37!

!

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
2.10 - Análise de necessidades na formação contínua de professores  

 

Segundo Esteves e Rodrigues (1993), umas vezes a análise de necessidades pode 

centrar-se no formando, na medida em que pretende “abrir horizontes” para a 

autoformação, através da consciencialização das suas lacunas, problemas, interesses e 

motivações. Outras vezes, pode centrar-se no formador, que procura, essencialmente, a 

eficácia da formação através do ajustamento entre formação esperada pelos formandos e 

a formação dada pelo formador ou pela instituição formadora. Em ambos os casos, a 

análise de necessidades surge associada a um dispositivo de pesquisa, que deve ser 

científica, capaz de fornecer informação precisa para orientar e acompanhar a ação. 

Segundo Rodrigues e Esteves (1993), a formação dos professores não se esgota 

na formação inicial, isto é deve acompanhar toda a sua carreira, de forma coerente e 

integrada e responder às suas necessidades de formação e às do sistema educativo.  

Quando se analisam necessidades passam-se a conhecer os interesses, as 

expetativas e os problemas do público-alvo, tendo em vista encontrar um programa que 
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satisfaça as necessidades de formação (Rodrigues & Esteves, 1993). Assim, podemos 

afirmar que a análise de necessidades tem a função social de adequar a formação às 

necessidades socialmente detetadas. 

Segundo Rodrigues e Esteves (1993), os modelos de análise de necessidades de 

formação são múltiplos e têm ao seu serviço vários métodos, técnicas e instrumentos. 

No entanto, a opção pelo método a utilizar vai depender do meio envolvente deste. 

Existem diferenças nos vários modelos mais conhecidos e utilizados para fazer a 

análise das necessidades de formação. De entre eles destacam-se os seguintes: o 

conceito de necessidade utilizado como ponto de partida, o papel dos intervenientes no 

processo de identificação e avaliação das necessidades; os critérios usados, quer 

internos quer externos ao sistema; a centração na sobrevivência dos sistemas ou a 

procura de soluções para os problemas; o grau de confiança e validade; os instrumentos 

e técnicas usadas e o desenvolvimento atribuído a cada uma das etapas do processo de 

deteção e análise (Rodrigues & Esteves, 1993). 

McKillip (1987, segundo Rodrigues & Esteves, 1993) distingue três modelos de 

análise das necessidades, conforme o modo como se recolhe a informação para a 

identificação de necessidades, sendo eles: o modelo de discrepâncias; o modelo de 

Marketing e o modelo de tomada de decisão. 

Em síntese, a formação contínua é aquela que tem lugar ao longo da carreira 

profissional após a aquisição da certificação profissional inicial, é frequentemente 

concebida como complemento da formação inicial e envolve um regresso à escola ou a 

um centro de formação. A análise de necessidades é entendida com uma etapa do 

processo pedagógico da formação. Existem diferentes formas de realizar essa análise, 
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pelo que as instituições e formadores deverão estar conscientes das suas vantagens e 

inconvenientes quando optam por uma delas. 

 

 

 

 

 

2.11 - A Formação e o desempenho docentes 

2.11. 1. O professor enquanto investigador 

Stenhouse (1985) defende a ideia do professor como investigador. O professor 

deve, igualmente, ser capaz de um «autodesenvolvimento profissional autónomo, 

mediante uma sistemática autoanálise, o estudo do trabalho de outros professores e a 

comprovação de ideias, mediante procedimentos de investigação na aula.» (Stenhouse; 

1987:197). 

O professor, enquanto investigador, anda associado à investigação, à 

experimentação e reconstrução da sua prática. 

Nos últimos anos, tem-se defendido que a formação, para além da sua vertente 

formal, deve ter uma vertente informal. É necessário que haja uma complementaridade 

entre a vertente formal e a informal, de modo a que a que se adquira uma formação 

permanente, global e continuada. A formação informal não garante o desenvolvimento 
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normal dos indivíduos, mas pode contribuir para levar o professor a interessar-se em 

participar, ativamente, em projetos em que sejam autores. 

 

 

 

 

 

2.12- Formação contínua como processo de desenvolvimento 

pessoal e profissional 

 

A promoção e o desenvolvimento pessoal são fundamentais para o 

desenvolvimento profissional do docente. 

A formação contínua deve preocupar-se com o professor com um todo, ou seja, 

enquanto pessoa e enquanto profissional. 

Fullan & Hargreaves (1996) falam em «professor total». A formação contínua 

deverá assegurar um desenvolvimento que permita a renovação do profissional docente. 

Como refere Schön (1990), o professor, para poder ultrapassar as situações 

problemáticas, deve ser capaz de um autodesenvolvimento reflexivo. 
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2.13 - A formação contínua e as exigências da sociedade 

 

Um dos aspetos essenciais da educação é o de preparar os alunos para vida em 

sociedade, para se tornarem pessoas responsáveis e autónomas. 

O mundo está em permanente mudança e a escola deve acompanhá-lo 

proporcionando aos alunos ocasiões de descoberta, de experimentação e de criação. 

Não basta ao professor transmitir uma série de conhecimentos que aprendeu ao 

longo da sua formação inicial, é preciso que se atualize e que aprofunde esses 

conhecimentos e é importante que ele compreenda a sociedade em mutação e de adapte 

a ela e às mudanças que vão ocorrendo. 
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Na verdade torna-se imperioso perceber que a educação contribui para o 

desenvolvimento harmonioso da pessoa, ajudando-a a adquirir espírito crítico e sentido 

de responsabilidade, autonomia, sensibilidade… 

Todos, incluindo professores, devem participar na evolução da sociedade, devem 

atualizar os seus conhecimentos. Os professores precisam de estar preparados para os 

desafios de mudança que ocorrem a todos os níveis: cientifico, tecnológico, politico, 

social e cultural. 

O professor precisa de se atualizar para acompanhar a evolução rápida da 

mudança. A sociedade exige que escola corresponda às suas necessidades, que prepare 

as crianças e os adolescentes para se tornarem úteis à sociedade. A escola tem de 

encontrar meios de satisfazer as novas necessidades de formar homens e mulheres 

portadores de saberes e capazes de se integrarem na sociedade. 

 

 

 

 

 Peça fundamental em todo o processo educativo são os professores e eles 

necessitam de: 

 

 

 

 Os sistemas educativos têm por missão formar indivíduos para a 

cidadania, assegurar a transmissão de conhecimentos e de cultura entre 

gerações, desenvolver as aptidões pessoais. Têm ainda por missão formar 

pessoas qualificadas de quem as economias virão a ter necessidade no 

futuro. (Delors e outros, 1996:155) 

!

…autossegurança, um forte sentimento de quem são e do que 

estão a fazer na vida. No seu trabalho eles devem ver-se como se 

ocupassem um lugar central na comunidade e não apenas na sala de aula. 

Assim, eles têm de ser autónomos e hábeis para suscitarem a participação 

da comunidade, o que exige naturalmente uma enorme capacidade de 

comunicação e negociação. (Relatório Mundial de Educação, 1998: 88) 

!
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 A estratégia adequada para ajudar o docente a refletir, a olhar para a sociedade, a 

compreender a mudança, a desenvolver um ensino com sucesso é a formação contínua.   

 

 

 

 

 

 

2.14- A avaliação na formação contínua de professores 

 

Segundo os estudos de Jean-Marie Barbier (1985) demonstram, a avaliação das 

ações é conduzida de maneira diferente, em conformidade com a distribuição do poder 

de avaliar, ao distinguir os três tipos de situação a seguir descritos. Quando os atores 

privilegiados da avaliação são os responsáveis da ação, a avaliação centra-se sobre os 

resultados, com vista a analisar objetivamente o grau de concretização dos objetivos pré 

estabelecidos. Quando os atores principais são os participantes, centra-se sobre o 

funcionamento da ação. Quando o poder é distribuído pelas diferentes partes 
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intervenientes, a avaliação esforça-se por tomar em consideração o máximo de 

dimensões num máximo de direções, sendo multidimensional e multidirecional. 

A avaliação é uma leitura da realidade à luz de uma grelha de referência, com 

que estabelece, e donde nasce o juízo que a define. Segundo Hadji (1993), as ações de 

formação são bastante curtas, logo não conduzem a uma mudança de qualificação, mas 

simplesmente a uma melhoria de competências, daí o seu caráter de necessidade. Assim, 

como as práticas de avaliação, dos indivíduos em formação, as práticas de avaliação das 

ações de formação parecem inscrever-se, no seu aparecimento e no seu 

desenvolvimento, no seio de um conjunto de transformações mais vastas, afetando 

outros campos de atividades para além da formação. 

Em síntese, a avaliação nas ações de formação é muito complexa, na medida em 

que se pode tomar como ponto de referência para a avaliação os resultados obtidos, o 

funcionamento da própria ação de formação ou então sobre tudo um pouco. No entanto, 

não é fácil esta tarefa, já que existem aspetos que não se conseguem avaliar com uma 

ação de formação como, por exemplo, o impacto da ação de formação na prática letiva 

do docente em questão ou a alteração das práticas. 

2.15- A supervisão na formação 

 

Na ótica de Alarcão e Tavares (2007), a supervisão foi, ao longo dos tempos, 

acompanhando a evolução das abordagens de educação e de formação de professores, 

ao mesmo tempo que foi influenciada pela consciência de necessidade de formação 

contínua no respeitante aos processos de desenvolvimento profissional. Assim sendo, 

ganhou uma dimensão autorreflexiva e auto-formativa à medida que os professores 
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começaram a adquirir confiança na importância do seu conhecimento profissional e na 

sua capacidade de fazerem ouvir a sua voz como investigadores da sua prática. A 

supervisão é uma atividade que tem como base o desenvolvimento e a aprendizagem 

dos profissionais. Deste modo, na classe dos professores, estes supervisionam e gerem o 

desenvolvimento e aprendizagem dos seus alunos. Na perspetiva destes autores, a 

supervisão como processo enquadrador da formação, tem a função de proporcionar e 

gerir experiências diversificadas, em contextos variados, e facilitar a ocorrência de 

transições ecológicas, que são etapas do desenvolvimento formativo e profissional. 

O supervisor surge como uma personagem que está incumbida de ensinar, mais 

concretamente de facilitar a aprendizagem do professor. Todavia, o supervisor não é 

aquele que dá as receitas para aplicar, mas aquele que constrói algo novo “junto do 

professor”, “com o professor” e “no professor”, num espírito de investigação-ação que 

desencadeia o desenvolvimento das possibilidades do professor enquanto pessoa e 

enquanto profissional. Como uma dupla mediação entre o conhecimento e o formando, 

num processo facilitador do seu desenvolvimento através da reconstrução continuada do 

seu saber pessoal e profissional (Sá-Chaves,2000).  

A supervisão abarca uma visão de um supervisor de qualidade, inteligente, 

responsável, livre, experiencial, afável, empático, sereno e envolvente, de alguém que 

vê o que se passou antes, o que se passa durante e o que se passará depois, ou seja, de 

quem entra no processo para o compreender por fora e por dentro, para o atravessar com 

o seu olhar e ver para além dele numa visão prospetivada baseada num pensamento 

estratégico. (Alarcão & Tavares, 2007). 

De acordo com Alarcão e Tavares (2007), os objetivos de um supervisor devem 

apontar para desenvolver nos formandos diversas capacidades, tais como: espirito de 
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auto formação e desenvolvimento; a capacidade de identificar, aprofundar, mobilizar e 

integrar os conhecimentos subjacentes ao exercício da docência; a capacidade de 

resolver problemas e tomar decisões esclarecidas e acertadas; a capacidade de refletir e 

fazer criticas e autocriticas de modo construtivo; a consciência da responsabilidade que 

coube ao professor no sucesso, ou no insucesso, dos seus alunos; o entusiasmo pela 

profissão que exerce; o empenhamento nas tarefas inerentes e a capacidade de trabalhar 

com os outros elementos envolvidos no processo educativo. 

Por tudo isto, ainda de acordo com Alarcão e Tavares (2007), pode-se afirmar 

que a supervisão é multifacetada, faseada, continuada e cíclica. Então, diz-se que a 

supervisão atravessa cinco fases distintas a fim de atingir os seus objetivos, sendo elas: 

o encontro pré- observação, a observação propriamente dita, a análise dos dados, o 

encontro pós-observação e a avaliação ou o balanço do próprio processo, já que o 

objetivo da supervisão não é apenas o desenvolvimento do conhecimento, mas também 

o desabrochar da capacidades e o repensar de atitudes.  

Sendo assim, o supervisor pode desempenhar um papel inovador na construção 

de uma nova escola através da influência que pode exercer na criação, acompanhamento 

e avaliação de situações formativas, construtivas, tendentes ao desenvolvimento 

profissional de professores, a título individual e coletivo, com consequências 

transmissíveis para as situações educativas em que estes enquadram os seus alunos. 

Segundo Alarcão (1995) o supervisor também pode ser um supervisor reflexivo, 

que é aquele que não vê somente mas que interpreta igualmente aquilo que vê. Desta 

forma, na sua perspetiva, a diversidade de espaços de reflexão, a análise critica e busca 

de soluções para problemas que esta prática inovadora suscita, admite o aparecimento 

da figura do supervisor, ou seja, um professor em princípio mais experiente e mais 
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informado que se dispõe a orientar outro professor no seu desenvolvimento humano e 

profissional, que é portador de um estatuto resultante de necessidades, é interno ou 

externo à escola, é informal, impulsiona o alargamento da rede comunicacional, que é 

condição de inibição de fatores de resistência, e incentiva a ligação ao quadro 

referencial de inovação da Reforma Curricular, segundo a compreensão que tem do 

novo desenvolvimento curricular e dos diferentes papeis e estilos de ação. 

Nesse sentido, a supervisão tem como objetivo produzir inovação, ou seja, 

construir práticas e saberes mais adequados aos problemas e aos desafios com que os 

profissionais se confrontam no decurso das suas interações nos contextos educativos, 

mas é simultaneamente o processo de inovar, pelas possibilidades de transformar e de 

criar alternativas, que se constitui o motor da própria supervisão. 

No entanto, de acordo com Alarcão (1995), uma das condições para o 

desenvolvimento profissional é o sentido da continuidade e de consistência entre o 

passado, o presente e o futuro das experiências pessoais, de que depende a qualidade de 

adaptação ao meio e se constrói o sentido de identidade e de coerência. Segundo a 

autora, esta questão de continuidade e da consciência das experiências tem implicações 

para o processo da supervisão, pois atividades isoladas e pontuais, não articuláveis com 

as experiências do sujeito, são meros acidentes que não resultam em conhecimento, já 

que não existe nem antes nem depois.  

Na ótica de Moreira (2005), a função da supervisão pedagógica pode acontecer 

em contexto de formação inicial ou contínua, deve desenvolver a reflexividade crítica, 

fixar-se na investigação e orientar-se para a inovação curricular e pedagógica, na 

medida em que tanto professores como supervisores são corresponsáveis pela 

supervisão. No entanto, o supervisor guarda a sua autoridade pelo facto de ser capaz de 
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recolher informação e ajudar a utilizá-la em prol do progresso profissional de outro 

professor. Deste modo, a supervisão deve ser orientada para finalidades críticas, 

sustentadas na potenciação dos valores de colegialidade e de colaboração, a fim de se 

desenvolver um processo de pesquisa através também do diálogo, já que o supervisor 

favorece as tarefas de descrição, de interpretação, de confronto e de reconstrução da 

prática, desviando assim a afinidade de supervisão de uma afinidade hierárquica e 

unidirecional. Porém, o supervisor, mesmo não querendo, somente pelo facto de ser 

supervisor, já transporta consigo um código de superioridade e autonomia sobre os 

outros, o que por vezes pode colocar em causa a neutralidade da supervisão, na medida 

em que estão em causa relações de poder, da primazia, de resistência e de controlo. 

Em síntese, a supervisão é necessária ao longo da vida profissional do professor 

e, por vezes, está presente sem que o profissional se aperceba muito bem disso, já que o 

supervisor não é somente quem está acima dele, quem orienta, mas também é aquele 

que em conversa o faz ver outros pontos de vista, o faz refletir sobre as suas práticas e 

analisar o que pode alterar para melhorar a qualidade do seu trabalho. No fundo, a 

supervisão é o motor de mudança para determinadas opções que o profissional faz ao 

longo do seu percurso profissional, independentemente da forma como surgiu na sua 

vida. 
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3 ª PARTE 
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PESQUISA EMPIRICA 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

3.1- Métodos utilizados 

 

Quando se faz referência à metodologia a seguir na elaboração de um trabalho de 

pesquisa científica, procura aludir-se a um conjunto de procedimentos a realizar durante 

esse trabalho de pesquisa, procurando-se dar uma maior sistematicidade, racionalidade e 

um consequente maior rigor científico. 

 Nesse sentido, elaborámos o nosso projeto em três partes complementares. 

 Na primeira parte, delineámos a planificação global do estudo procedendo à 

delimitação do problema, à definição de objetivos, à formulação de hipóteses. 
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 Na segunda parte, houve a preocupação essencial de conferir ao estudo um rigor 

epistemológico através da análise de um conjunto de obras que fundamentaram as 

nossas opiniões e perceções, consolidando também, na vertente teórica, o problema, as 

hipóteses e os objetivos. 

 Na terceira parte, de caráter essencialmente experimental, procedemos ao 

trabalho de campo, onde começamos pela caraterização dos participantes, bem como à 

caraterização do meio onde o trabalho se desenvolveu, abordando as questões de 

natureza ética que tivemos em consideração.   

 

3.1.1-Participantes 

 

 A amostra é uma parte de um universo que o investigador escolhe, procurando 

que seja representativa da identidade do todo donde é extraída. 

 “ A amostra é o conjunto de elementos sobre os quais se recolhem efetivamente 

dados” (Albarello et al. 2005, p. 57). Este processo consiste em considerar um 

determinado número de elementos que se pretende observar (amostra) de um conjunto 

de elementos (população). Em estudos muito abrangentes, torna-se difícil abordar todo 

o universo de indivíduos, recorrendo a técnicas de amostragem. Como referem Quivy e 

Campenhoudt (2007, p.160): 

 

 

 

…após ter circunscrito o seu campo de análise, deparam-se três 

possibilidades ao investigador: recolhe dados e faz incidir as suas análises 

sobre a totalidade da população coberta por esse campo, ou limita a uma 

amostra representativa desta população, ou estuda apenas algumas 

componentes muito típicas, ainda que não estritamente representativas 

dessa população. 

!
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 A amostra do nosso projeto é constituída por professores de escolas urbanas e 

rurais do concelho de Vila do Conde, num total de cem docentes.  

 

 

 

 

 

3.1.1.1-Caraterização do meio – Vila do Conde 

 

 

 
   (imagem de Vila do Conde) 

 

Cântico negro - José Régio 

"Vem por aqui" — dizem-me alguns com os olhos 
doces 
Estendendo-me os braços, e seguros 
De que seria bom que eu os ouvisse 
Quando me dizem: "vem por aqui!" 
Eu olho-os com olhos lassos, 
(Há, nos olhos meus, ironias e cansaços) 
E cruzo os braços, 
E nunca vou por ali... 
A minha glória é esta: 
Criar desumanidades! 
Não acompanhar ninguém. 
— Que eu vivo com o mesmo sem-vontade 
Com que rasguei o ventre à minha mãe 
Não, não vou por aí! Só vou por onde 
Me levam meus próprios passos... 
Se ao que busco saber nenhum de vós responde 
Por que me repetis: "vem por aqui!"?Prefiro 
escorregar nos becos lamacentos, 
Redemoinhar aos ventos, 
Como farrapos, arrastar os pés sangrentos, 
A ir por aí... 
Se vim ao mundo, foi 
Só para desflorar florestas virgens, 
E desenhar meus próprios pés na areia inexplorada! 
O mais que faço não vale nada. 

Como, pois, sereis vós 
Que me dareis impulsos, ferramentas e coragem 
Para eu derrubar os meus obstáculos? 
Corre, nas vossas veias, sangue velho dos avós, 
E vós amais o que é fácil! 
Eu amo o Longe e a Miragem, 
Amo os abismos, as torrentes, os desertos... 

Ide! Tendes estradas, 
Tendes jardins, tendes canteiros, 
Tendes pátria, tendes tetos, 
E tendes regras, e tratados, e filósofos, e sábios... 
Eu tenho a minha Loucura! 
Levanto-a, como um facho, a arder na noite escura, 
E sinto espuma, e sangue, e cânticos nos lábios... 
Deus e o Diabo é que guiam, mais ninguém! 
Todos tiveram pai, todos tiveram mãe; 
Mas eu, que nunca principio nem acabo, 
Nasci do amor que há entre Deus e o Diabo. 

Ah, que ninguém me dê piedosas intenções, 
Ninguém me peça definições! 
Ninguém me diga: "vem por aqui"! 
A minha vida é um vendaval que se soltou, 
É uma onda que se alevantou, 
É um átomo a mais que se animou... 
Não sei por onde vou, 
Não sei para onde vou 
Sei que não vou por aí! 

!
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Vila do Conde é uma cidade portuguesa no Distrito do Porto, Região Norte e sub-

região do Grande Porto, com 28 636 habitantes em 2011. Pertence ainda à Grande Área 

Metropolitana do Porto. 

É sede de um município com 149,31 km² de área e 79 533 habitantes (2011), 

subdividido em 30 freguesias. O município é limitado a norte pelo município da Póvoa 

de Varzim, a leste por Vila Nova de Famalicão e Trofa, a sul pela Maia e por 

Matosinhos e a oeste tem litoral no oceano Atlântico. 

Localizada na margem Norte da foz do rio Ave, Vila do Conde é um importante centro 

industrial, porto de pesca e zona balnear e turística, configurando um dos principais e 

mais procurados centros balneares do país. A cidade faz parte do mesmo aglomerado 

urbano que a Póvoa de Varzim. 

A povoação de Vila do Conde é muito antiga, anterior à fundação de Portugal, e o seu 

topónimo não sofreu alterações, era já Vila do Conde. A primeira referência a Vila do 



! Supervisão!Pedagógica/Formação!Contínua!de!professores! !

!
54!

!

Conde é do ano de 953 no livro da condessa Mumadona Dias onde é referida como 

Villa de Comite. 

D. Sancho I apaixonou-se por D. Maria Pais levando a que a vila passe a estar na posse 

desta. A sua tetraneta, D. Teresa Martins e o seu esposo Afonso Sanches, filho ilegítimo 

de D. Dinis, fundam o Real Mosteiro de Santa Clara, em 1318. 

D. Manuel I concedeu-lhe foral em 1516 e a população da vila participa ativamente nos 

descobrimentos portugueses, entre eles Paulo e Francisco Faria na viagem de Vasco da 

Gama à Índia. A Praça Nova, hoje Praça Vasco da Gama, foi aberta em 1538, no 

reinado de D. João III, onde foram edificados novo edifício para os Paços do Concelho. 

No século XIX, as Invasões Francesas causaram grandes danos à população. Em 1987 é 

elevada à categoria de cidade. 

Vila do Conde possui 30 freguesias. À exceção da sede, nenhuma outra possuiu 

qualquer estatuto, seja "Vila" ou "Cidade" apesar do topónimo de algumas o sugerir. 

Muitas são pequenas aldeias rurais que salpicam o território densamente arborizado, 

enquanto outras, tais como Azurara, Mindelo ou Vilar do Pinheiro são espaços 

crescentemente urbanizados. A Azurara foi vila histórica e concelho até meados do 

século XIX. Nessa altura, o concelho é extinto e integrado no município de Vila do 

Conde. 

Sinalização das freguesias de Vila do Conde onde decorreu o estudo 
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(mapa das freguesias que compõem o concelho de Vila do Conde) 

 

Gráfico 1 – distribuição dos questionários pelos docentes de diferentes escolas 
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3.1.2- Instrumento e recolha de dados 

 A recolha de dados é uma fase do processo metodológico que De Ketele e 

Roegiers (1993, p.17) definem como: 

 

 

 

 

 

 Ao nível das Ciências Sociais, são várias as técnicas que podem ser usadas para 

recolher a opinião dos elementos da amostra. A sua recolha está dependente do tipo de 

pesquisa que se pretende e da metodologia de suporte. 

 Para a realização do nosso estudo, optámos pelo inquérito por questionário por a 

considerarmos a melhor técnica para a recolha de dados. Trata-se de uma técnica que se 

apresenta de recolha fácil. É também uma das que apresenta maior fidedignidade, uma 

vez que é suportada pelo anonimato, e pela possibilidade de os inquiridos poderem 

responder em privado. 

3.1.2.1-Questionário  

 Embora nem todos os projetos de pesquisa utilizem o questionário como 

instrumento de recolha e avaliação de dados, este é muito importante na pesquisa 

científica, especialmente nas ciências da educação. 

Um processo organizado posto em prática para obter 

informações junto de múltiplas fontes, com o fim de passar de um nível 

de conhecimento para outro nível de conhecimento ou de representação 

de uma dada situação, no quadro de uma ação deliberada, cujos objetivos 

foram claramente definidos e que dá garantias de validade suficientes. 

!
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Um questionário é um instrumento de investigação que visa recolher 

informações baseando-se, geralmente, na inquisição de um grupo representativo da 

população em estudo. Para tal, coloca-se uma série de questões que abrangem um tema 

de interesse para os investigadores, não havendo interação direta entre estes e os 

inquiridos. 

A importância dos questionários passa também pela facilidade com que se 

interroga um elevado número de pessoas, num espaço de tempo relativamente curto. 

É necessário ser cuidadoso na forma como se formula as questões, bem como na 

apresentação do questionário.  

Na elaboração de um questionário é importante, antes de mais, ter em conta as 

habilitações do público-alvo a quem ele vai ser administrado. É de salientar que o 

conjunto de questões deve ser muito bem organizado e conter uma forma lógica para 

quem a ele responde, evitando-as irrelevantes, insensíveis, intrusivas, desinteressantes, 

com uma estrutura (ou formato) demasiado confusos e complexos, ou ainda questões 

demasiado longas. 

Deve, o investigador, ter o cuidado de não utilizar questões ambíguas que 

possam, por isso, ter mais do que um significado, que por sua vez, levem a ter diferentes 

interpretações. Não deve incluir duas questões numa só (double-barrelled questions), 

pois pode levar a respostas induzidas ou nem sempre relevantes, além de não ser 

possível determinar qual das “questões” foi respondida, aquando o tratamento da 

informação. 
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O investigador deve ainda evitar questões baseadas em pressuposições, pois 

parte-se do princípio que o inquirido encaixa numa determinada categoria e procura 

informação baseada nesse pressuposto. 

As questões devem ser reduzidas e adequadas à pesquisa em questão. Assim, 

elas devem ser desenvolvidas tendo em conta três princípios básicos: o Princípio da 

clareza (devem ser claras, concisas e unívocas), Princípio da Coerência (devem 

corresponder à intenção da própria pergunta) e Princípio da neutralidade (não devem 

induzir uma dada resposta mas sim libertar o inquirido do referencial de juízos de valor 

ou do preconceito do próprio autor). 

No nosso projeto organizámos um pré-questionário que distribuímos por dez docentes 

com vista a testar o conjunto de perguntas que tínhamos selecionado. Feita a pré-

testagem e analisados os resultados, verificámos não haver razões para alterações, pelo 

que optámos pela distribuição pelos elementos da amostra, tendo o cuidado de não 

incluir nela os dez elementos que responderam ao pré-inquérito. 

 

3.2-Tratamento e modelo de análise de dados 

Os questionários foram distribuídos e recolhidos pessoalmente, tendo o seu 

tratamento começado pela categorização dos dados, através de um programa 

informativo, após o que passámos a exprimi-los graficamente, através do Word 

Gráficos. 

Tratados os gráficos e colocados em figuras gráficas, passámos à respetiva 

análise. Procedemos à análise dos elementos quantitativos numa perspetiva descritiva, 
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sempre que possível comparativa. Procurou-se aliar a vertente quantitativa com a 

qualitativa de análise descritiva. 

O modelo analítico-descritivo foi o que suportou esta fase do procedimento 

metodológico. 

3.2.1- Análise dos resultados 

PARTICIPANTES 

Gráfico 2 - Género dos elementos participantes 

 

 

 

Trata-se de um conjunto de participantes na sua maioria do sexo feminino como 

referem os dados do gráfico n º 2 

Gráfico 3 - Idade dos participantes 
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No que respeita à idade, concluímos que os docentes entrevistados se situam 

entre os 25 e os 50 anos de idade como se pode constatar pela análise do gráfico n º 3. 

Trata-se de um conjunto de participantes que podemos considerar jovem. 

Gráfico 4 - Tempo de serviço 

 

 

Verificando-se o gráfico n º 4, constatámos que 4% dos participantes têm entre 1 

a 5 anos de serviço, 16% têm entre 6 a 10 anos de serviço, 10% têm entre 11 a 15 anos 
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de serviço, 18% têm entre 16 a 20 anos de serviço, 32% têm entre 21 a 25 anos de 

serviço e 20% têm mais de 25 anos de serviço. 

Gráfico 5 - Habilitações literárias 

 

É um conjunto de participantes que apresenta como habilitação académica 

predominante a Licenciatura (74%). Dos inquiridos, apenas 20% apresentam como 

habilitação académica o bacharelato. 

 

Síntese: Os nossos participantes revelam experiência profissional e capacidade 

para analisar o fenómeno que se apresenta como objeto de estudo. Os anos de serviço 

que apresentam dão-nos garantia de que poderão responder com consciência e com 

dados concretos à problemática da formação contínua de professores.   

 

IDENTIFICAÇÃO DOS PROFESSORES COM AS AÇÕES DE FORMAÇÃO 
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Hoje, todos têm consciência da necessidade de formação contínua ao longo da 

vida profissional. O que pretendemos com este grupo de questões é perceber o que leva 

o professor a inscrever-se em ações de formação. 

 

  Questão: Já frequentou Ações de Formação? 

 

Gráfico 6 - Frequência das ações de formação 

 

Todos os participantes já frequentaram ações de formação. 

 Questão: O que espera das ações de formação? 

Aos professores que frequentam ações, o que interessa é perceber qual o 

motivo ou motivos que os levam a frequentar essas ações. 

 

 

Gráfico 7 - Razões para a frequência de ações de formação 
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Dos professores inquiridos, 40% referem que frequentam as ações de formação 

para atualizar conhecimentos, 22% refere que é para melhorar o seu desempenho, 20% 

refere que o faz para poder trocar experiências, 15% fala na obtenção de créditos, 3 % 

frequenta as ações de formação para resolver problemas do quotidiano, nenhum dos 

inquiridos apresentou outra razão por que frequenta as ações de formação. 

 

Questão: Frequentou ações de formação só porque a mesma era obrigatória 

para progredir na carreira? 

 

 Com esta pergunta, procuramos saber até que ponto os professores frequentam 

as ações de formação por estas serem obrigatórias para a progressão na carreira. 

Gráfico 8 - Obrigatoriedade das ações de formação para progressão na 

carreira 
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Dos inquiridos, 90% referiu que não frequenta as ações de formação só porque 

são obrigatórias para que seja possível a progressão na carreira. Apenas 10% refere que 

as frequenta pela sua obrigatoriedade para subir na carreira. 

 

Síntese: A análise às respostas dadas pelos docentes, permite-nos concluir que 

os professores frequentam ações de formação, preferencialmente, pela necessidade que 

têm de atualizar conhecimentos. A maioria dos inquéritos refere que não frequenta 

ações de formação por tal frequência ser obrigatória para progredir na carreira. 

 

EXPETATIVAS DOS PROFESSORES RELATIVAMENTE ÀS AÇÕES DE 

FORMAÇÃO 

 Com este conjunto de perguntas, procurámos saber se a formação contínua vai 

ou não de encontro às necessidades e interesses dos docentes. Este conjunto é formado 

por duas questões, sendo uma de resposta fechada e outra de resposta múltipla. 

 Questão: Na sua opinião as ações de formação correspondem aos interesses 

dos professores? 

Gráfico 9 - As ações de formação satisfazem o interesse dos professores 
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Dos inquiridos, 90% considera que as ações de formação não correspondem ao 

interesse dos professores e apenas 10% é de opinião contrária. Parece assim que os 

professores não veem nas ações de formação o meio adequado à satisfação dos seus 

interesses. 

 

Questão: Fundamentação das ações de formação. 

 

Quisemos saber se as ações de formação são organizadas com base nas 

necessidades dos professores, nas propostas dos formadores ou se têm por base os 

critérios definidos pelos centros de formação. 

 

Gráfico 10 - Fundamentação das ações de formação 
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De acordo com 47% dos inquiridos, as ações de formação por si frequentadas, 

fundamentam-se em critérios definidos pelos centros de formação, 43% em propostas 

expressas pelos professores. 

 

Síntese: Na opinião dos inquiridos, as ações de formação não correspondem aos 

interesses dos professores e fundamentam-se maioritariamente nos critérios definidos 

pelos centros de formação ou em propostas provenientes de formadores. 

 

FORMAÇÃO CONTÍNUA E DESEMPENHO DOS DOCENTES 

Ao longo da fundamentação teórica, procuramos salientar que a formação 

contínua pode contribuir para o desenvolvimento integral do professor, para uma 

melhoria no exercício da docência e para o desenvolvimento de novas práticas. Qual é a 

opinião dos professores em relação a estes aspetos. 
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Este grupo é formado por quatro questões, sendo duas de resposta fechada e 

duas de resposta múltipla. 

Questão: Na sua opinião a formação pode contribuir para o desenvolvimento 

de novas práticas pedagógicas? 

 

Gráfico 11- A formação e o desenvolvimento de novas práticas pedagógicas 

 

 

 No entender de 88% dos inquiridos, a formação pode contribuir para o 

desenvolvimento de novas práticas pedagógicas. Sugere-se assim a ideia de que a 

formação de professores pode alargar horizontes do docente e ajudá-lo a melhorar a sua 

prática pedagógica. 

Apenas 12% não acredita que haja relação entre o desenvolvimento de novas 

práticas pedagógicas. 

 

Questão: A formação pode contribuir para o desenvolvimento integral do professor? 
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Gráfico 12 - A formação e o desenvolvimento integral 

  

 

 Hoje, fala-se cada vez mais no desenvolvimento, quer profissional, quer pessoal 

do professor. Este deve poder desenvolver-se como um todo. 

 Dos inquiridos,72% é de opinião que a formação contribui para o 

desenvolvimento global do docente, 18% não tem opinião e 12% pensa que a formação 

não contribui para o seu desenvolvimento integral. 

 

Questão: Na sua opinião a formação pode contribuir para a melhoria do sistema 

educativo? 

Quisemos saber junto dos inquiridos, até que ponto é que a formação dada aos 

professores poderá contribuir para a melhoria do sistema educativo. 

Gráfico 13 - A formação e a melhoria do sistema educativo 
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 Nesta pergunta do questionário, obtivemos uma unanimidade. Todos os 

inquiridos são de opinião que a formação de professores poderá dar o seu contributo 

para a melhoria do sistema educativo. 

 

 Questão: A formação contribui para o desenvolvimento de competências para o 

exercício da docência? 

 

Numa altura em que muito se fala em competências, tivemos interesse em 

perceber se a formação poder contribuir para o desenvolvimento de competências para o 

exercício da docência. 

 

 

Gráfico 14 - A formação e o desenvolvimento de competências 
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Mediante os resultados obtidos podemos concluir que a formação contribui para 

o desenvolver competências para o exercício da docência. 

 

Síntese: Para os participantes, a formação contínua de professores pode 

contribuir para o desenvolvimento de novas práticas pedagógicas, para o próprio 

desenvolvimento integral do professor, para uma melhoria do sistema educativo e para o 

desenvolvimento de competências para o exercício da docência. 

 

A FORMAÇÃO E A MUDANÇA 

 

Trata-se de um grupo formado por três questões, onde procuramos abordar a 

problemática da mudança. Procuramos saber se a formação poderá ajudar o docente a 

este nível. Trata-se de um grupo formado por duas questões de resposta fechada e duas 

de resposta múltipla. 

Questão: A formação nos termos e modelos atuais ajuda o docente a adaptar-

se às mudanças? 
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Vivemos uma época de rápidas e profundas mudanças que exigem novas 

funções e novas tarefas aos docentes e lhes impõem constantes adaptações. O que 

procuramos saber é se a formação contribui para a adaptação à mudança, por parte dos 

professores. 

Gráfico 15 - A formação e a mudança 

 

 

Para 75% dos inquiridos, a formação não contribui para a mudança do docente, 

pelo que ó 15% é que está convencido de que a formação ajuda o docente a adaptar-se à 

mudança, 10% não apresenta opinião. 

 

As expressões que refletem essa mudança. 

 

Dos inquiridos, apenas 15% respondeu a esta questão, uma vez que só quem 

tivesse respondido afirmativamente à questão anterior, é que respondia a esta. Nesta 

questão podiam escolher uma expressão, mais do que uma expressão ou acrescentar 

alguma. 
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Gráfico 16 - Expressões que refletem a mudança 

 

 

 

Questão: A formação pode ajudar o docente ao nível da gestão curricular? 

 

Nesta questão, procurámos saber se a formação pode ajudar o docente ao nível 

da gestão curricular. 

 

 

Gráfic0 17 - A formação e a gestão curricular 
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Nesta questão 55 elementos responderam afirmativamente e 45 responderam 

negativamente. 

 

Expressão que melhor reflete essa ajuda na gestão curricular. 

 

Desta vez, pede-se aos docentes que responderam afirmativamente à questão 

anterior, para assinalarem a expressão que melhor reflete essa ajuda. Apenas 30 dos que 

tinham respondido afirmativamente, na questão anterior, responderam a esta questão.  

Dos inquiridos 20 colocaram a cruz na quadrícula correspondente à expressão: 

• Estratégias 

Os restantes 10 elementos colocaram a cruz na quadrícula: 

• Conteúdos 

Gráfico 18 - Expressões que refletem ajuda na gestão curricular). 
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             Síntese: Os participantes são de opinião que a formação ajuda o docente a 

adaptar-se às mudanças. Os professores entendem que a formação pode ajudar a aceitar 

essencialmente as novas tecnologias e as novas e as novas exigências curriculares. 

Saliente-se um aspeto referido pelos participantes que é a indisciplina. 

           Quanto à gestão curricular as opiniões estão muito equiparadas, prevalecendo o 

sim co 55%. Os que entendem que a formação pode ajudar neste aspeto, fazem 

referência que a ajuda pode ser ao nível das estratégias e dos conteúdos. 
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4 ª PARTE 

 

CONCLUSÕES E IMPLICAÇÕES 

 

 

 

 

 

 

 

4 . 1 – CONCLUSÕES DA INVESTIGAÇÃO 
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Tendo em conta as limitações próprias deste estudo, as conclusões a que 

chegamos têm o valor de meras tendências prováveis, na população em estudo. 

Todos os professores, ao longo da sua carreira profissional, sentem necessidade 

de melhorar o seu desempenho profissional, de se adaptarem às mudanças, às 

inovações. Há já um consenso generalizado de que a formação inicial não é suficiente. 

Daí que todos defendam uma formação contínua. 

Para os professores, a profissão não significa apenas a obtenção de um salário, 

mas significa também o desejo de contribuírem para o desenvolvimento integral do 

aluno, para o desenvolvimento da sociedade, para a autonomia de pensamento e de ação 

que é permitida no desenvolvimento da docência. 

Tendo por base esta reflexão, optámos por iniciar o nosso projeto baseado num 

problema para o qual procurámos obter uma resposta: «Em que medida a formação 

contínua de professores contribui para a mudança no desempenho do docente?» 

É necessário perceber quais as exigências da formação contínua de professores 

pelo que, como objetivos, propusemos: 

• Verificar de que modo a formação contínua de professores pode 

contribuir para o desenvolvimento do docente; 

• Verificar em que medida a formação contínua de professores pode 

contribuir para o desenvolvimento de novas práticas pedagógicas; 

• Verificar em que medida a formação contínua de professores pode 

contribuir para o sucesso do processo educativo. 
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A formação tem sido considerada essencial para o sucesso do processo 

educativo, mas também tem sido alvo de críticas por ser frequentemente demasiado 

teórica, distanciando-se da realidade concreta e das necessidades dos docentes. 

Tendo tudo isto em atenção, propusemos as seguintes hipóteses: 

• A formação contribui para o desenvolvimento de competências para o 

exercício da docência; 

• A formação contribui para a adaptação do docente às mudanças sociais e 

pedagógicas; 

• A formação contínua contribui para a adaptação do docente às novas 

tecnologias; 

• A formação contínua contribui para ajudar o docente ao nível da gestão 

curricular; 

• A formação contínua apenas serve para a aquisição de créditos. 

Ao longo da fundamentação teórica, procurámos fazer referência a aspetos 

relevantes, nomeadamente à importância da formação contínua de professores, como 

complemento da formação inicial assim como a importância da supervisão na formação. 

Para além do conceito de formação, procurámos abordar os princípios e os 

modelos da formação, entre outros aspetos relacionados com a formação contínua.  

Não foi nossa intenção abordar apenas a opinião de diferentes pedagogos ou 

investigadores que se debruçaram sobre toda esta problemática. Interessou-nos de um 

modo particular, auscultar a opinião dos professores, procurando, simultaneamente, 

encontrar uma resposta para o problema formulado e confirmar ou não as hipóteses 

levantadas. 
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Elaborámos um questionário que entregámos a cem docentes. 

Os professores desejam que uma formação que vá de encontro às suas 

necessidades e interesses. Os docentes sentem inúmeras necessidades, nomeadamente 

ao nível da atualização de conhecimentos, como referem 40% dos inquiridos (Gráfico 

7). 

Hoje fala-se muito em competências, pelo que nos interessámos em perceber se 

a formação poderá contribuir para o desenvolvimento de competências para o exercício 

da docência. Para todos os elementos participantes (100%), a formação contribui para o 

desenvolvimento de competências para o exercício da docência. Confirmámos a 

primeira hipótese formulada: A formação contribui para o desenvolvimento de 

competências para o exercício da docência. 

Vivemos numa época de rápidas e profundas mudanças que exigem novas 

funções e novas tarefas dos docentes e lhes impõem constantes adaptações. Para 75% 

dos participantes, a formação não contribui para a mudança do docente (Gráfico 15). 

Não foi confirmada a hipótese por nós formulada em segundo lugar: a formação 

contribui para adaptação do docente à mudança. 

Ao analisar a gráfico 16, verificamos que apenas 15% dos inquiridos consideram 

que a formação contínua ajuda os docentes a aceitar as novas tecnologias.  

Também a hipótese formulada em terceiro lugar: a formação contínua contribui 

para a adaptação do docente às novas tecnologias, não foi confirmada. 

Relativamente á hipótese formulada em quarto lugar: a formulação contribuiu 

para ajudar o docente ao nível da gestão curricular, 55% dos inquiridos responderam 

afirmativamente. Foi confirmada esta hipótese. 
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No que respeita à última hipótese: a formação contínua apenas serve para a 

aquisição de créditos, ao observarmos o gráfico n º 7 concluímos que apenas 15 % dos 

inquiridos frequentam ações de formação com o objetivo de obter créditos, a maioria 

apresenta razões como atualizar conhecimentos (40%), trocar experiências (20%), ou 

para melhorar o seu desempenho (22%). 

Embora não tenhamos confirmado todas as hipóteses por nós formuladas, 

conseguimos responder ao problema formulado, uma vez que, pelas respostas dadas 

pelos inquiridos ao questionário, verificámos que a formação contínua contribui para a 

mudança no desempenho docente. 
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4.2- IMPLICAÇÕES DOS RESULTADOS DA INVESTIGAÇÃO 

Dos resultados deste estudo, nomeadamente, a importância da formação 

contínua na vida dos professores em exercício, decorrem algumas implicações que 

importa ter presente.   

A escola tem responsabilidade, assim como o Ministério da Educação, em 

definir quais são as áreas prioritárias de formação para os docentes. 

Deve ser tomado em consideração por parte do Ministério a formação dos 

professores antes da implementação de novas medidas nas escolas. 

Seria também importante oferecer aos docentes áreas de formação que fossem 

não só ao encontro do que estes necessitam para o exercício da sua prática letiva, mas 

também em áreas que são cruciais para o bom funcionamento da escola e da própria 

sociedade, na medida em que é da escola que partem muitos dos comportamentos 

existentes na sociedade. 

4.3 - SUGESTÕES PARA FUTURAS INVESTIGAÇÕES 

Tendo em conta s resultados obtidos neste estudo, a sua discussão e as 

limitações inerentes ao mesmo, surgem algumas questões que podem constituir 

objeto de futuras investigações: 

• Conhecer o porquê dos centros de formação não terem um leque de 

oferta formativa que cubra todas as áreas que as escolas possuem; 

• Investigar como são feitas as análises de necessidades nos diversos 

centros de formação; 
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• Conhecer os verdadeiros motivos porque determinadas formações só 

podem ser ministradas pelo Ministério da Educação e não pelos 

centros de formação de escolas. 

 

Espera-se que este estudo possa constituir um fator de reflexão sobre uma 

temática que é muito importante nos dias que correm que é a formação contínua de 

professores. 
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QUESTIONÁRIO A PROFESSORES 

 

 O presente questionário, no âmbito do desenvolvimento de um trabalho de 

investigação, tem como objetivo a recolha de dados relativos ao tema Formação 

Contínua de Professores. 

 

 Dirige-se aos professores de Escolas de Vila do Conde 

 

 O questionário é anónimo e as respostas são confidenciais, pelo que não deve 

escrever o seu nome. A sua colaboração através das respostas a este questionário e 

imprescindível para o êxito desta pesquisa. O bom resultado desta investigação depende 

da sinceridade das respostas e da veracidade dos dados fornecidos. 

 

 Ficamos gratos pela sua colaboração. 

 

 

 

 

 INSTRUÇÕES: 

a) Numas questões deve assinalar com (X) a quadrícula correspondente à resposta. 

 

b) Noutras questões deve preencher o espaço “____________” respetivo. 
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QUESTIONÁRIO A PROFESSORES 

 

1. PERFIL DO PROFESSOR 

1.1 – Sexo 

Masculino     Feminino   

  

1.2 - Data de nascimento _____/____/______ 

 

1.3 – Número de anos de serviço  

 

       1.4-Habilitações Académicas: _________________________________________________ 

 

2. IDENTIFICAÇÃO DOS PROFESSORES COM AS AÇÕES DE FORMAÇÃO 

2.1 – Já frequentou ações de formação? 

 

Sim      Não     

2.2 – Quando se inscreve nas ações de formação fá-lo porque espera: 

 

Resolver problemas do quotidiano 

Obter créditos 

Trocar experiências 

Atualizar conhecimentos 

Melhorar o seu desempenho 

Outra                      Qual: ___________________________________________ 

________________________________________________________________ 
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    2.3- Frequentou ações de formação só porque a mesma era obrigatória para progredir na 

carreira? 

 Sim       Não 

 

3. EXPECTATIVAS DOS PROFESSORES RELATIVAMENTE À FORMAÇÃO 

3.1 Na sua opinião as ações de formação correspondem aos interesses dos professores? 

 

Sim       Não 

 

3.2 As ações de formação que frequentou fundamentam-se: 

 

Necessidades expressas pelos professores 

 

Propostas provenientes dos professores 

 

Critérios definidos pelos centros de formação 

Outra                    Qual: ___________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

4. FORMAÇÃO CONTÍNUA /DESEMPENHO DOS PROFESSORES 

4.1 – Na sua opinião a formação pode contribuir para o desenvolvimento de novas práticas 

pedagógicas? 

 

Sim       Não 

 

4.2 – A formação pode contribuir para o desenvolvimento integral do professor? 

 

Sim 

       Não 
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4.3 – Na sua opinião a formação pode contribuir para a melhoria do sistema educativo? 

 

Sim       Não 

 

4.4 – A formação contínua contribui para o desenvolvimento de competências para o 

exercício da docência? 

 

Sim       Não 

    5- A FORMAÇÃO E AMUDANÇA 

    5.1 – A formação nos termos atuais ajuda o docente a adaptar-se às mudanças? 

 Sim       Não 

    5.2 – Se respondeu “sim” à questão anterior, assinale a expressão ou as expressões que 

refletem essa mudança: 

  Ajudar a aceitar as novas tecnologias 

  Ajudar a aceitar as novas exigências curriculares 

  Ajudar a compreender as novas funções 

  Ajudar a tornar-se mais reflexivo 

  Ajudar a tornar-se mais inovador 

  Ajudar a tornar-se num construtor de saber  

Outra                      Qual: ___________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

  5.3 – A formação pode ajudar o docente ao nível da gestão curricular? 

 Sim       Não 

  Se respondeu “sim”, assinale a expressão que melhor reflete essa ajuda: 

  Estratégias    

  Tempo 
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  Horários 

  Conteúdos 

  Atividades extracurriculares 

Outra                      Qual: ___________________________________________ 

________________________________________________________________ 

 

   

 

Obrigado 

 

 

 

 

 

!

 


