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Nos dias 26 e 27 de Novembro de 2020 realizou-se, na Universidade de São Tomé e
Príncipe (USTP) e online via Zoom, o Seminário “Formar professores hoje: partilhar
conhecimentos, experiências e desafios”. Tratou-se de uma ação no âmbito do Programa de
Apoio Integrado ao Setor Educativo de São Tomé e Príncipe (PAISE-STP), financiado pelo
Camões, I.P., tendo sido coorganizado por equipas da Universidade de São Tomé e Príncipe
(USTP), da Universidade de Aveiro – Portugal (UA) e do PAISE-STP.
Esta iniciativa teve como principais objetivos:
1) promover a partilha de experiências sobre a formação inicial de professores (FIP)
desenvolvida no Ensino Superior em diferentes países;
2) debater possibilidades de intervenção para a sua melhoria, em concreto em São Tomé e
Príncipe;
3) refletir sobre teorias e práticas, assentes em investigação e na vasta literatura publicada
internacionalmente, sobre como se constroem percursos de formação capazes de
promover o desenvolvimento do conhecimento profissional dos professores e,
consequentemente, a melhoria da qualidade educativa.
O seminário organizou-se, em cada dia, em 3 momentos de natureza e finalidade diversas,
mas complementares entre si:

a. conferências proferidas por especialistas da UA que procuraram sistematizar, a partir da
investigação, do conhecimento internacionalmente produzido e da sua longa experiência no
âmbito da formação inicial de professores, as principais tendências e desafios atuais da
formação de professores e da construção de currículos de formação inicial destes
profissionais;
b. mesas-redondas com intervenientes das três entidades promotoras do evento (e também do
Ministério da Educação e Ensino Superior de STP), para partilha de experiências em torno
de processos de revisão curricular de cursos de FIP e dos modos de desenvolvimento da
iniciação à prática pedagógica pelos futuros professores ainda em formação;
c. momentos de discussão alargada e debate entre os vários intervenientes e o público
presente, promotora de uma reflexão que ponha em articulação o conhecimento
internacional e as experiências de diversos contextos com as características próprias e as
necessidades do contexto de São Tomé e Príncipe em matéria de formação de professores.
Este Livro de Atas integra a compilação das intervenções proferidas nas conferências e
mesas-redondas, bem como as sínteses e conclusões de cada um dos dias de seminário, de
acordo com o Programa do evento. Integra, ainda, uma curta narrativa testemunhal dos discursos
da Sessão de Abertura e a análise dos dados recolhidos através de um Questionário de
Avaliação do Seminário, que foi distribuído a todos os participantes.
Pelo facto de o Novo Acordo Ortográfico não estar, ainda, em implementação em São Tomé
e Príncipe, nos textos dos oradores santomenses é utilizada a grafia oficialmente em vigor no
país.
Estas Atas refletem, assim, a polifonia das vozes que entraram em diálogo no (e a propósito
do) Seminário, e a diversidade de perfis profissionais e académicos dos vários intervenientes,
assumida como riqueza e base sobre a qual se pretende desenvolver um trabalho colaborativo.
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Programa
1º DIA – 26 de Novembro de 2020
8.30h – 09.00h: Sessão de abertura
Intervenções:
Coordenador do PAISE-STP (José Carlos Aragão)
Vice-reitor da Universidade de Aveiro (Jorge Adelino Costa)
Reitor da Universidade de São Tomé e Príncipe (Peregrino Costa)
Adido da Cooperação da Embaixada de Portugal (António Machado)
Ministra da Educação e Ensino Superior de São Tomé e Príncipe (Julieta Izidro)
9.00h – 09.45h
Conferência: Formar Professores: tendências e desafios.
Conferencista: Ana Isabel Andrade – UA
Moderação: Lúcio Pinto – USTP
09.45h – 10.15h: pausa-café
10.15h – 11.15h
Mesa redonda: Experiências em torno de reestruturações na Formação Inicial de
Professores (FIP).
Participantes:
Alzira Rodrigues (USTP): A FIP do ensino secundário em São Tomé e Príncipe.
Leonor Santos (PAISE-STP): Processo de Bolonha e FIP na Universidade de Aveiro.
Nilza Costa (UA): O processo de reestruturação da FIP na República da Moldávia.
Moderação: Manuel Penhor – USTP
11.15h – 12h: Discussão
12.00h – 12.30h
Síntese e balanço (Abigail Tiny – USTP; Betina Lopes – UA; Mª José Rodrigues – PAISE-STP)

2º DIA – 27 de Novembro 2020
8.30h – 09.15h
Conferência: O currículo de FIP – tendências e desafios.
Conferencista: Nilza Costa (UA)
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Moderação: Carlos Castro (USTP)
9.15h – 10.15h
Mesa redonda: Prática Pedagógica – diferentes olhares.
Participantes:
Filomena Martins (UA): A componente da prática pedagógica supervisionada nos cursos de FIP
na UA.
Nazaré Ceita (USTP): A prática pedagógica nos cursos de História da USTP.
Manuel Trindade (DESTP): Visão do sector de supervisão do Ensino Secundário sobre as
práticas pedagógicas.
Ana Maria Martins (professora): A minha experiência de prática pedagógica na Licenciatura em
Língua Portuguesa.
Moderação: Jeudíger Nascimento (USTP)
10.15h – 10.45h: pausa-café
10h45h – 11.30h: Discussão
11h30h – 12h
Principais conclusões (Beatriz Afonso – USTP; Nilza Costa – UA; José Carlos Aragão – PAISESTP)
12h00h – 12.30h: Sessão de encerramento
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Sessão de abertura: um testemunho

José Carlos Aragão
PAISE-STP
jaragao@imvf.org

Caro(a) participante no Seminário “Formar Professores Hoje: partilhar conhecimentos,
experiências e desafios”,
Caro(a) leitor(a) destas Atas,
Enquanto coordenador nacional do PAISE-STP (Programa de Apoio Integrado ao Setor
Educativo de São Tomé e Príncipe), trago-vos, em jeito de narrativa, um testemunho pessoal do
que foi a sessão de abertura deste evento, que penso ter sido marcante para todos e todas
quantos(as) nele se envolveram e/ou participaram.
Dia 26 de Novembro de 2020. Eram oito horas da manhã e, no Anfiteatro da Universidade
de São Tomé e Príncipe (USTP), reinava um ambiente de animação e ansiedade crescentes.
O dia começava com um ato formal de abertura do Seminário e, a dada altura, ouvia-se a
Senhora Ministra da Educação dizer “aqui estamos hoje, para, durante dois dias, 26 e 27 de
novembro, trocarmos conhecimentos e experiências e iniciarmos um novo ciclo dos ensinos
secundário e universitário em São Tomé e Príncipe.”
Já o Reitor anfitrião havia dito: “vamos iniciar uma conversa que há muito tempo se
reclama para o sistema educativo são-tomense. Vamos começar a falar, de forma séria, sobre a
formação de professores”.
Este ato formalizava, assim, o início do evento, sobre o qual realçou o Vice-Reitor da
Universidade de Aveiro (UA): “um seminário sobre a formação de professores, hoje, é claramente
uma das dimensões do desenvolvimento da Educação e da qualidade da Educação em qualquer
país”. Ideia também partilhada pela Sra. Ministra da Educação, a julgar pelas suas palavras: “A
minha presença aqui prende-se com a componente [do PAISE-STP] formação inicial de
professores do ensino secundário. Gostaria de salientar a importância deste seminário que surge
como resultado de uma iniciativa conjunta da Universidade de São Tomé e Príncipe,
Universidade de Aveiro e PAISE-STP.”

E o Reitor anfitrião prosseguia nesse mesmo sentido, acrescentando: “precisamos definir
um modelo de formação de professores para São Tomé e Príncipe e estabelecer o seu
paralelismo com os demais modelos existentes. Este seminário também tem como principal
finalidade, promover uma pequena partilha de experiências desenvolvidas no ensino superior e
o debate sobre possibilidades de intervenção em São Tomé e Príncipe. É muito bom
começarmos assim, porque pelo domínio da reflexão sobre teorias e práticas se actualiza o curso
de formação e o objectivo é a condução da construção do conhecimento profissional docente.
(...) Assim, este seminário tem como princípio norteador compreender os lugares da formação
de professores e estou convencido de que nos vai levar ao porto seguro”.
A concretização do Seminário refletia, efetivamente, um trabalho conjunto, cuja
preparação se tinha iniciado em Junho desse mesmo ano, e que estava em vias de se tornar
uma realidade.
A UA trazia uma lufada de ar fresco, pois, como tive oportunidade de afirmar na altura,
“um olhar de fora, descomprometido, de outros atores (…) que fazem o mesmo que nós em
outros contextos, pode ajudar-nos a perceber os erros que estamos a cometer, dar-nos um novo
alento e ajudar-nos a redirecionar as nossas acções”. Como tive oportunidade de destacar, o
PAISE-STP criou e alimentou pontes, daquelas que encurtam as distâncias, que estimulam a
criação de sinergias e que facultam a partilha de opiniões e experiências. A USTP aceitou o
repto, abriu as portas e permitiu que a partilha de opiniões e experiências se efectivasse,
deixando-nos a todos mais ricos.
Acrescentaria depois: “espero também que a ponte seja uma janela de oportunidades para
um intercâmbio maior entre as duas instituições e entre as pessoas que nelas trabalham”, desejo
partilhado pela Senhora Ministra da Educação, quando afirmava que “contamos com a
Universidade de Aveiro, durante a caminhada deste programa, para a formação inicial, contínua
e em exercício; o aumento da internacionalização da Universidade de São Tomé e Príncipe; abrir
portas para a colaboração em outros domínios de formação e investigação.”
Será pertinente dizer-se que esta e outras acções só são possíveis com o apoio financeiro
de Camões IP, que “Consciente da importância da Educação como um dos vetores fundamentais
para o desenvolvimento do capital humano, crucial para fazer face ao serviço económico de larga
escala, (…) tem sido um parceiro sempre presente no apoio ao setor da educação em são Tomé
e Príncipe e elegeu-o como um dos setores estratégicos de intervenção” – palavras do
Representante da Cooperação Portuguesa.
Um bem-haja a todos!
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Que a partilha das intervenções, concretizada através deste livro de Atas, permita
consolidar as pontes cuja construção se iniciou e estimular o diálogo entre todos os que, por uma
razão ou por outra, estão comprometidos com a melhoria do setor educativo – e, em particular,
da formação dos professores – de São Tomé e Príncipe.
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Dia 1

(26 de Novembro de 2020)

Formar professores hoje: tendências, desafios e possibilidades em São
Tomé e Príncipe
Palavras-chave: componentes de formação; conhecimento profissional docente; formação
inicial de professores; modelos de formação.
Ana Isabel Andrade
Centro de Investigação “Didática e Tecnologia na Formação de Formadores” / CIDTFF
Departamento de Educação e Psicologia, Universidade de Aveiro
Portugal
aiandrade@ua.pt

Introdução
Este texto pretende levantar questões e desafios que se colocam hoje à formação inicial de
professores, a partir de um contexto específico, o da República de São Tomé e Príncipe, no
quadro do desenvolvimento do PAISE-STP (Programa de Apoio Integrado ao Setor Educativo
de São Tomé e Príncipe), nomeadamente, da sua componente 1 – Formação Inicial de
professores –, com a finalidade de apoiar a reestruturação dos currículos de formação inicial de
professores. Neste sentido, as questões que nos colocámos foram: Que razões nos levam a
formar professores? O que têm os professores de saber? Como podem construir o seu saber
profissional? Onde podem ser formados? Com quem? Como podemos nós assegurar a
qualidade da sua formação?
De modo genérico, podemos dizer que a investigação mostra que a maneira mais eficaz de
aumentar a qualidade educacional é modificar a formação inicial de professores, sem esquecer
aqueles que já estão em exercício. Na verdade, a formação de professores parece ter um
impacto significativo sobre estes profissionais, sobre as suas competências e sobre os resultados
que o trabalho dos professores tem sobre os alunos (Musset, 2010). Entendemos, então, por
formação inicial de professores (FIP) a primeira etapa da carreira profissional de um professor,
etapa que estabelece as bases para a construção de uma visão da profissão e fornece um
conjunto de ferramentas básicas para fazer com que a aprendizagem aconteça nos contextos
educativos. Como escreve Caena, num relatório sobre a FIP,
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“Initial teacher education (ITE) is the first crucial stage in a teacher’s professional journey. It lays the
foundations of a professional mindset and provides the new teacher with a basic toolbox to make meaningful learning
happen in the classroom. As a taster of future daily practice, it offers the opportunity to experiment in the reality of
the school within a ‘safe’ and supported environment where teachers can discuss, reflect, share ideas or experiences
with peers and experts. Above all, building awareness of the complexities of teaching also helps to develop
dispositions to learn, re-learn and un-learn, adjusting to specific situations and needs.” (2014, p. 1).

Neste sentido, a FIP deve constituir uma oportunidade de experienciar os contextos
educativos num ambiente ‘seguro’ e apoiado onde o professor em formação possa refletir,
partilhar ideias e/ou experiências, onde possa aprender, constituindo-se como um espaço de
consciencialização da complexidade do educar (do ensinar a aprender) e desenvolver a
predisposição e a capacidade para aprender ao longo da vida.
Apresentando ideias-chave que a literatura tem vindo a consagrar no campo da formação
de professores, procuramos situar as intenções de política educativa para a FIP no que diz
respeito a São Tomé e Príncipe (STP), pretendendo compreender o quadro normativo que
condiciona a FIP neste território. Para tal, construímos um referencial de análise (Andrade, Costa
e Tomaz, 2020) que traduzimos na figura 1.

Figura 1 – Referencial de análise da FIP – Projeto PAISE-STP

Este referencial de análise da FIP compreende três dimensões que apresentamos de modo
breve: uma dimensão política, constituída por orientações emanadas do Governo de STP (por
exemplo, Lei de Bases do Sistema Educativo), do Ministério da Educação e Ensino Superior e,
eventualmente, de outras estruturas ligadas à formação de professores (por exemplo, legislação
sobre FIP, incluindo sobre o acesso à profissão e/ou sobre um eventual órgão de avaliação e
acreditação) e documentação sobre Formação Contínua de Professores (FCP) a ter em conta
Universidade de São Tomé e Príncipe – 26 e 27 de novembro de 2020
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na articulação estabelecida, ou não, com a FIP; uma dimensão institucional que abrange as
orientações emanadas das instituições responsáveis ou intervenientes na FIP, tal como a
Universidade de São Tomé e Príncipe (USTP) ou escolas onde os futuros professores possam
realizar a prática pedagógica e que foquem, por exemplo, o perfil dos docentes a intervir na FIP,
o tipo de parcerias a estabelecer entre as instituições que intervêm na FIP, assim como
orientações curriculares gerais para os cursos de formação inicial de professores e sua gestão
(por exemplo, a existência de um Diretor de Curso e/ou de outros mecanismos de avaliação
interna da FIP); e uma dimensão formativa/curricular, dimensão esta focada especificamente
nos cursos de FIP (plano pedagógico, se existir, plano de estudos), que pretende dar conta da
perspetiva curricular do curso como projeto, das competências a desenvolver em cada curso,
das finalidades e objetivos dos cursos, das áreas ou domínios curriculares e seu peso, assim
como das estratégias de formação e avaliação definidas para a preparação dos futuros
professores.
Analisando, neste texto, sobretudo a dimensão política da FIP em STP, abordaremos, num
primeiro ponto, as grandes finalidades da formação de professores no mundo globalizado em
que vivemos, para, em seguida, lembrarmos as dimensões do conhecimento profissional a fazer
construir. Num terceiro ponto, refletiremos sobre estratégias de formação e percursos de
aprendizagem profissional docente e, num quarto ponto, antes de uma reflexão final,
identificaremos contextos, atores e espaços de formação de professores.
Formar professores hoje: que finalidades?
Comecemos por lembrar, ainda que de modo breve, para que devemos formar professores
na época atual, isto é, abordemos aquilo que não podemos perder de vista, quando nos
envolvemos na formação de professores.
Como sabemos, muito se tem escrito sobre a formação de professores e sobre as
competências que devem possuir e desenvolver, mas, como defende Zhao (2010), os
professores precisam de estar, sobretudo, conscientes dos desafios do mundo globalizado,
preocupar-se com aqueles que estão próximos, mas também distantes, educar para que os seus
alunos se possam preocupar consigo próprios, com os outros e com os ambientes naturais e
sociais, compreendendo as relações que existem entre as diferentes dimensões da vida e, assim,
respeitar e proteger a diversidade, lutar pela justiça social e proteger o planeta Terra. Tendo em
conta estes aspetos, nos contextos de FIP não podemos perder de vista os objetivos do
desenvolvimento sustentável definidos pelas Nações Unidas, nomeadamente o objetivo 4, que
diz respeito à promoção de uma educação de maior qualidade (https://unric.org/pt/objetivos-deUniversidade de São Tomé e Príncipe – 26 e 27 de novembro de 2020
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desenvolvimento-sustentavel/), sendo que, para tal, importa formar professores capazes de
assegurar uma educação inclusiva, equitativa e de qualidade, promovendo oportunidades de
aprendizagem ao longo da vida para todos. Assim, e pensando de forma global, não esqueçamos
que, até 2030, importa aumentar substancialmente o contingente de professores qualificados,
inclusive por meio da cooperação internacional, especialmente nos países menos desenvolvidos
e pequenos Estados insulares em desenvolvimento
No sentido do que acabamos de afirmar, torna-se importante a Agenda 2063 para o
continente africano, na sua preocupação com a formação dos cidadãos de modo a poderem
contribuir para a construção de sociedades mais justas e sustentáveis, “Une Afrique prospère
fondée sur la croissance inclusive et le développement durable [est une Afrique où] les citoyens
sont bien formés et suffisamment qualifiés ayant pour support la science, la technologie et
l'innovation » (https://au.int/fr/agenda2063/objectifs).
A escola e a formação de professores têm aqui um papel decisivo, educando para a
preparação de um futuro sustentável, entendido como aquele em que as pessoas cuidam umas
das outras, valorizam a justiça social e a paz, protegem os sistemas naturais, usam os recursos
com sabedoria, valorizam o desenvolvimento apropriado e meios de subsistência satisfatórios
para todos e desenvolvem a capacidade e o compromisso de aplicar esses princípios ao nível
das ações pessoais e na tomada de decisões para as comunidades locais, nacionais e globais.
Tendo em conta as finalidades de formação de professores que se desenham como
fundamentais, podemos citar o Padrão do Professor (sem data) para STP, documento que
identifica diferentes dimensões da atividade profissional docente. De um modo geral, o
documento aponta para a necessidade de preparar profissionais de qualidade com uma visão de
Ensino, de Educação e de Aprendizagem ao longo da vida, capazes de trabalhar em estreita
colaboração com outros profissionais e atores educativos. Trata-se de formar profissionais
responsáveis, preocupados com a educação para a cidadania, agindo com sentido de justiça,
rigor e responsabilidade face à mudança em direção a sociedades mais inclusivas, justas e
sustentáveis.
Conhecimento profissional: dimensões a considerar
Mas o que têm os professores de saber para se atingirem as grandes finalidades que
importa não perder de vista nos programas de formação? De forma global, importa formar
professores que sejam capazes de construir conhecimento profissional a desenvolver ao longo
da vida. E este conhecimento, numa síntese de vários autores, com origem no trabalho de
Shulman (2005; ver ainda Martins, 2016), inclui diferentes tipos de conhecimento, a saber:
Universidade de São Tomé e Príncipe – 26 e 27 de novembro de 2020
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Conhecimento do conteúdo; Conhecimento do curriculum (programas e outros documentos);
Conhecimento pedagógico-didático da sua área, disciplina ou disciplinas; Conhecimento dos
alunos enquanto pessoas e aprendentes; Conhecimento dos contextos educativos (modo de
trabalho dos grupos, administração, características das organizações); Conhecimento de si, das
suas capacidades, funções como educador e do modo como pode usar o conhecimento para
orientar práticas educativas futuras. Trata-se de um conhecimento complexo, compósito e que
se relaciona com as dinâmicas através das quais se processa a construção identitária do
professor.
Relativamente ao conhecimento profissional a fazer construir, também a Lei de Bases do
Sistema Educativo de STP (Lei n.º 4/2018) parece estar alinhada com as orientações que a
literatura sobre esta questão recomenda. Assim, o discurso oficial em STP afirma que a formação
inicial de educadores de infância e de professores dos Ensinos Básico e Secundário deve ser
realizada em instituições próprias de Ensino Superior, sendo que os respetivos cursos devem
incluir diferentes componentes curriculares, tais como a científica ou técnica da área de docência;
a das ciências da educação e didáticas específicas; a da prática pedagógica; e a da iniciação à
investigação. Explicita-se (Artigo 52.º- Princípios gerais sobre a formação de - Educadores e
Professores) que os professores devem ter qualificação profissional para a atividade educativa,
ser dotados de conhecimentos, métodos e técnicas científicas e pedagógicas de base, bem como
de formação pessoal e social adequadas ao exercício da função. A formação deve estimular uma
atitude simultaneamente crítica e atuante em relação à realidade social; favorecer a inovação e
a investigação na relação com a atividade educativa; ser participada e conduzir a uma prática
reflexiva e contínua de autoformação.
Também o Quadro de Qualificação de Professores (sem data), aponta para a importância
de um conhecimento profissional docente sólido, capaz de sustentar a tomada de decisões
fundamentadas e adequadas às condições que envolvem a prática educativa, integrando
diferentes saberes que sustentam essa prática, nomeadamente, os conhecimentos relativos
ao(s) objeto(s) de ensino articulados com conhecimentos de pedagogia em geral, considerando
os seus fundamentos históricos, culturais, filosóficos, sociológicos e psicológicos, e com o
conhecimento de didáticas específica e do currículo. A prática profissional compreende os
aspetos envolvidos na criação de condições de aprendizagem, pelo acreditar na educabilidade
de todos os educandos; envolve as habilidades de planificar, promover e avaliar situações de
ensino, problematizando e investigando, requerendo ao professor em formação capacidade de
reorientação da sua prática, em função das especificidades e resultados dos educandos. A
prática profissional deve integrar atividades de apoio pedagógico aos educandos e de promoção
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de um clima favorável às relações de confiança e respeito, bem como a implementação e
monitorização de metodologias diversificadas, adequadas aos objetivos e conteúdos do
currículo. No desenvolvimento da prática profissional, o professor deve demonstrar capacidade
de analisar o contexto interno e externo à escola e agir em conformidade, comprometendo-se
com a sua melhoria constante. Neste sentido o conhecimento profissional constrói-se no
exercício da prática a que não é alheio o cultivar do compromisso profissional com a missão da
escola e da educação em geral (ver ainda Padrão do Professor, sem data).
Estratégias de formação: percursos de aprendizagem
Face à complexidade do conhecimento profissional docente, para que as finalidades
educativas e formativas se possam atingir, importa pensar nos percursos de aprendizagem ou
de formação dos futuros professores. Nessa medida, não podemos deixar de refletir sobre as
estratégias de formação que podem conduzir à profissionalização dos professores. Como
escrevem Morais e Nascimento,
«A formação de professores, seja ela inicial ou continuada, configura-se como essencial para o
desenvolvimento da profissionalidade do indivíduo, quando se defronta com a realidade de praticar o que aprendeu
no cotidiano de trabalho. Por isso, deve ser potencializada por meio de processos cognitivos críticos, reflexivos e
estimulantes, embasados não somente nas teorias (saberes), mas por meio da prática (fazeres). Eles se articularão
em momentos oportunos e intencionais da prática profissional.” (2016, p. 465).

A profissionalização exige, assim, informação, ação e reflexão sobre a ação, sendo que a
literatura sobre FIP mostra que os processos de aprendizagem da profissão implicam adquirir
saberes que se traduzem em práticas, saberes-fazer, podendo partir de práticas, de
experiências, implicar o confronto com situações profissionais complexas e preparar, antecipar
(pela formação de cenários, hipóteses, planos de ação) situações educativas, refletindo a
posteriori com base na análise da experiência e, assim, preparar as experiências seguintes, o
que se relaciona com o saber-estar e o saber aprender. Trata-se de ajudar a construir uma visão
da profissão, nunca dominada, que implica um processo de longa duração caracterizado pela
recorrência de situações, simultaneamente, semelhantes e diferentes (Beckers, et al., 2002. p.
3).
Sintetizando, podemos dizer que a investigação aponta para que a FIP enfatize todos estes
processos, da informação à reflexão e investigação, passando pela observação, a ação e a
colaboração (Andrade, 2016; Andrade & Tomaz, 2020), em percursos que proporcionem aos
futuros professores o uso de outras lentes que vão mais fundo na análise e compreensão das
situações de ensino ou das situações educativas. Tal pode realizar-se através de estratégias de
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formação como estudos de caso (análise e construção), narrativas (escrita, cartas e filmes),
diálogos reflexivos, trabalho de campo e trabalho de projeto, entre muitas outras.
A questão da reflexão é aqui unanimemente reconhecida por todos como fundamental na
aprendizagem dos professores, ela é a peça-chave na construção do conhecimento profissional
docente, tendo os formandos que refletir sobre as origens, finalidades e consequências da suas
ações e constrangimentos que determinam os alunos e a escola em que intervêm. Neste sentido,
Zeichner (2008), na linha de Kemmis, encara a reflexão como processo com consequências para
a vida de professores e seus alunos, para a melhoria da vida em sociedade, algo que precisa de
ser aprendido e desenvolvido. Como escreve o autor, a “reflexão” “é inevitavelmente um ato
político que ou contribui ou atrapalha a construção de uma sociedade mais humana, justa e
decente” (Zeichner, 2008; ver ainda Alarcão, 1991, sobre o pensamento de Donald Schön; Trier,
2003; Vieira, 2006). Neste processo de desenvolvimento da capacidade reflexiva, a ajuda do
supervisor ou do formador é determinante, isto porque os amigos críticos ajudam a aprender, a
desaprender e a reaprender, permitindo a construção de uma linguagem e de um conhecimento
sobre o ensino e a aprendizagem, sobre a educação. Neste processo, supervisor e
supervisionado, orientador e orientando comprometem-se na co construção de saberes e
identidades profissionais, o que implica a construção de um diálogo aberto, sincero, esclarecido
e responsável sobre a profissão e seus diferentes aspetos.
Também nos documentos que influenciam a FIP em STP a reflexão é um aspeto
incontornável no discurso sobre a formação de professores, tal como podemos ler nos
documentos:
- o Padrão do Professor (sem data) afirma que todo o profissional de educação deve “Ter
consciência de que a profissão exige permanente actualização de conhecimentos que levam
o professor a analisar e avaliar as suas práticas de modo a definir um plano de formação que
valorize a sua carreira profissional”;
- o Estatuto da Carreira Docente (ECD) e a Adenda ao ECD (Decreto-Lei n.º 5/2011 de 18 de
abril e Decreto-Lei n.4/2014 de 27 de março) explicitam, nos deveres profissionais de
educação, a necessidade de cada um contribuir para a reflexão sobre o trabalho realizado
individual e coletivamente;
- a Lei de Bases do Sistema Educativo, no seu Artigo 52º, indica que toda a formação deve “
b) Estimular uma atitude simultaneamente crítica e actuante em relação à realidade social; c)
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Favorecer a inovação a investigação na relação com a actividade educativa;

d) Ser

participada e conduzir a uma prática reflexiva e contínua de auto-formação”.
Tendo a reflexão como processo determinante na aprendizagem profissional docente,
vejamos em que contextos podem os professores aprender a ser professores.
Contextos de formação: atores, tempos e espaços.
A resposta à questão dos espaços, tempos e contextos de formação remete para diferentes
possibilidades que se relacionam com os modelos de FIP. Não se tratando de desenvolver este
aspeto, no quadro deste texto, lembramos que podemos apontar com Musset (2010) três
grandes modelos de formação de professores:
- um modelo integrado que propõe ao futuro professor um curso com diferentes áreas, tais
como áreas do(s) conteúdo(s) a ensinar, área pedagógico-didática e estágio ou prática
pedagógica supervisionada. Este modelo tem a vantagem de proporcionar uma
aprendizagem profissional integrada, isto é, experiência de ensino e formação em simultâneo,
preparando professores antes de iniciarem a profissão com saberes educacionais
necessários ao exercício da profissão. Apresenta como desvantagem o facto de permitir
pouca flexibilidade na entrada da profissão docente e de dificultar a reconversão dos
estudantes para outras formações que conduzam ao exercício de outras profissões;
- um modelo sequencial, que proporciona em primeira instância uma formação na área dos
conteúdos, normalmente um bacharelato ou uma licenciatura, para, em seguida, oferecer
formação em educação, formação pedagógico-didática e em ensino. Este modelo apresenta
mais flexibilidade na entrada da profissão, assim como uma formação mais aprofundada na(s)
área(s) de conteúdo, tendo como desvantagem proporcionar um menor tempo de construção
de conhecimento sobre o ensino e a educação em geral, podendo conduzir a identidades
profissionais mais fragmentadas;
- um modelo misto, isto é, a possibilidade de coexistirem no mesmo sistema dois tipos de
formação, o que apresenta a vantagem de poder atrair para a profissão docente diferentes
perfis de estudantes/formandos, mas que apresenta como desvantagem o maior custo que
tal acarreta, isto porque ao sistema são exigidos mais recursos humanos, situados em
diferentes locais do sistema educativo.
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Não existindo modelos ideais, importa encontrar modos de articulação de diferentes
possibilidades em função das circunstâncias, dos contextos sociais e educativos, isto é, em
função dos seus recursos, nomeadamente dos candidatos-formandos que querem ser
professores e dos formadores. Assim, independentemente do grau de integração das diferentes
componentes de formação para a docência, sabemos, pela investigação, que os professores
aprendem, presencialmente e a distância, em diferentes locais (instituições de ensino superior;
bibliotecas, museus e outros espaços de construção de saberes; escolas) e sobre diferentes
aspetos, frequentando cursos ou aulas sobre o(s) conteúdo(s) a ensinar, cursos ou aulas sobre
aspetos pedagógico-didáticos, realizando experiências educativas supervisionadas ou “prática
de ensino”, estágios, assim como realizando experiências de investigação educacional. Este
parece ser o esquema mais comum, por exemplo, entre os países da OCDE (Caena, 2014).
Reconhece-se que não há receita milagrosa para formarmos bons profissionais de educação,
mas parece ser consensual que importa preparar os professores para estas três ou quatro
grandes componentes, mobilizando diferentes espaços e instituições e recorrendo a diferentes
atores.
Também em STP os normativos legais assinalam as dimensões atrás referidas, quando
lemos na Lei n.º 4/2018 - Lei de Bases do Sistema Educativo - que a qualificação para a docência
“é obtida através de cursos de formação inicial, de nível de licenciatura, ministrados em escolas
superiores ou em universidades, organizados nos termos estatuídos na presente Lei e que
qualificam profissionalmente para o nível de ensino no qual foi realizado o estágio/prática
pedagógica” (Artigo 70.º) ou que as estruturas de monitorização e apoio devem desenvolver a
sua atividade em articulação com as escolas e com as instituições de investigação em educação
e de formação de professores (Artigo 71.º).
Para melhorar a formação dos profissionais de educação, importa conceber a formação de
professores como um sistema coerente, um continuum que permita o desenvolvimento
profissional docente em diferentes momentos e contextos, através de medidas de política
educativa que afetem o sistema no seu todo, promovendo o desenvolvimento e o apoio a
professores, a formadores, supervisores e líderes escolares, incluindo o recrutamento de
profissionais, a sua preparação, a sua indução, a sua aprendizagem ao longo da carreira, a sua
avaliação e a sua retenção na profissão. Como defende Darling-Hammond (2017), diferentes
medidas precisam de funcionar em harmonia, de modo coerente, como um continuum, para que
o sistema esteja equilibrado. Por exemplo, como explica a autora, colocar uma ênfase muito forte
no recrutamento sem atenção concomitante ao desenvolvimento e retenção na docência pode
resultar numa rotatividade contínua na profissão docente.
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A formação de professores é exigente, complexa, nunca terminada e exige o envolvimento
de muitos, num diálogo profissional permanente em que a referência é a aprendizagem
profissional, sabendo que “Os contextos complexos, diversos e mutáveis em que os professores
trabalham significam que diferentes formas de desenvolvimento profissional, em momentos
diferentes, são necessárias para atender às necessidades de aprendizagem dos próprios
professores e de seus alunos” (Livingston, 2015, p. 281).
O discurso e a aprendizagem profissional, que temos de ajudar a construir, deve ter por
referência as práticas educativas, o modo como os sujeitos interpretam o que acontece na sala
de aula, na escola, que incidentes e indicadores revelam a aprendizagem dos alunos, o que pode
ser melhorado, o que é necessário saber mais, exigindo a colaboração de todos – escolas e
instituições de Ensino Superior, órgãos do Governo, associações. Também no discurso de
política educativa em STP esta consciência existe, quando a Lei n.º 4/2018 - Lei de Bases do
Sistema Educativo – no seu Artigo 71.º - sobre estruturas de monitorização e apoio refere que o
“Ministério encarregue pela área da Educação cria e consolida estruturas adequadas que
asseguram, monitorizam e apoiam actividades de desenvolvimento curricular e profissional de
Educadores e Professores, de fomento da inovação e da avaliação do Sistema e das actividades
educativas”, acrescentando que estas estruturas de monitorização e apoio incluem os serviços
de supervisão pedagógica, “em articulação com as escolas e com as instituições de investigação
em educação e de formação de professores”.
Também o Estatuto da Carreira Docente (2011), no seu Artigo 9.º refere que a “formação
do pessoal docente compreende a formação inicial, contínua, a formação em exercício e a
formação especializada”, determinando que a formação inicial vise conferir a qualificação
profissional para o exercício da função docente, mas definindo que importa aplicar aos docentes
que tenham habilitação para a docência a realização de um ano de período probatório ou estágio
pedagógico (Artigo 19.º).
Para terminar, podemos dizer que as condições legais estão definidas para que em STP se
implementem medidas de política de formação de professores que ajudem a qualificar os
profissionais de educação em diferentes níveis de escolaridade, sabendo reconhecer a
complexidade e a exigência da profissão.
Reflexão final
Mas os desafios são muitos e importa continuar a tê-los em conta para que os Sistemas
Educativos contem com profissionais de qualidade. Enumeramos aqui alguns, de acordo com
Darling-Hammond (2017), num estudo de análise dos sistemas de formação um pouco por todo
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o mundo: recrutamento de candidatos para programas de qualidade, garantindo a
competitividade, salários, subsídios financeiros para a formação e maior uniformidade na
conceção e implementação da formação; articulação teoria e prática por meio de cursos que
prestem atenção a essa articulação e integrem o trabalho clínico sobre as práticas em ambientes
onde as boas práticas são apoiadas; uso de padrões de formação profissional para focar a
atenção na aprendizagem e na avaliação de conhecimento crítico, habilidades e disposição para
aprender; avaliações de desempenho de professores, com base em padrões profissionais, que
considerem a aprendizagem dos alunos e o ensino em sala de aula; estabelecimento de modelos
de indução que apoiem professores iniciantes, por meio de supervisão competente, planeamento
colaborativo e cargas de ensino reduzidas que deem tempo para a construção cuidadosa de um
repertório de práticas pedagógico-didáticas; apoio ao desenvolvimento profissional que permita
aos professores e formadores aprender uns com os outros, dentro das escolas e nas instituições
de formação.
Para não concluir, podemos dizer com os autores que fomos convocando neste texto, que
a situação é variável de país para país: alguns países têm excesso de professores e outros têm
falta (esta falta pode concentrar-se em algumas disciplinas ou níveis de ensino), o que leva a
medidas específicas para ultrapassar os problemas Tudo isto se relaciona com o recrutamento,
a formação e a carreira, assim como com a relação entre a FIP e a formação contínua, e com a
existência de formadores, supervisores e avaliadores competentes. Todos estes fatores estão
relacionados e cabe a cada contexto, em função dos seus recursos e das suas prioridades,
encontrar as melhores soluções. Neste sentido, cabe às instituições que intervêm na educação
e na formação em STP saberem encontrar a melhor forma de concretizar princípios consignados
de modo claro em documentos-chave.
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Introdução
Em 2005 integramos um grupo de trabalho que tinha como missão conceber a
reestruturação dos cursos de formação inicial de professores (FIP), ministrados pela
Universidade de Aveiro (UA) em Portugal, para os adequar ao preconizado pelo denominado
Processo de Bolonha (PB).
Partindo da clarificação dos principais contornos do PB e de como estes influenciavam o
tipo de FIP até então desenvolvido, neste texto partilhamos como decorreu o processo de
reestruturação curricular na referida Universidade, quais os principais desafios enfrentados e,
nas considerações finais, que aprendizagens o envolvimento neste trabalho nos permitiu realizar.

A reestruturação da FIP na Universidade de Aveiro
Como referido, em 2005, a motivação, e exigência, para a realização de uma reestruturação
curricular dos cursos de FIP na UA foi a adesão de Portugal ao Processo de Bolonha, um acordo
europeu firmado e assinado, em 1999, por responsáveis políticos de 29 países, visando a
constituição de um Espaço Europeu do Ensino Superior. Para tal, o PB preconizava a criação de
mecanismos de harmonização e transparência da formação entre os vários países signatários,
a fim de se facilitar a mobilidade internacional de estudantes e docentes, e o reconhecimento
mútuo das formações. Três desses mecanismos foram: a estruturação da formação de nível
superior em 3 ciclos conducentes a grau académico (licenciatura – 3 anos; mestrado – 1 a 2
anos; doutoramento – 3 anos); a adoção do sistema de créditos ECTS (European Credit Transfer
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System) que contabiliza o total de tempo de trabalho que o estudante necessita de dedicar a
uma unidade curricular do curso para a completar com sucesso, e que envolve horas de ensino
presencial e de trabalho autónomo dos estudantes; o ensino centrado no estudante e no
desenvolvimento, por este, de um perfil de competências adequado ao desempenho das funções
para as quais o curso habilita. Atualmente, são 48 os países que aderiram formalmente ao PB.
Esta motivação externa conduziu a uma iniciativa interna da UA: o então diretor da unidade
orgânica responsável pelos cursos de FIP constituiu um “Grupo de Missão” para estudar o PB e
todas as diretrizes e instrumentos que já tinham sido e estavam a ser criados, e propor modos
de reestruturação da FIP tornando-a consentânea com o PB e o que, entretanto, foi
genericamente legislado (Lei n.º 74/2006). Este grupo foi coordenado por Isabel Alarcão, e
integrava docentes do departamento em causa, uma professora de uma “escola cooperante”
(escolas que recebem, em estágio, os estudantes de FIP) e uma assistente técnica (a autora
deste texto).
Como se desenvolveu, então, o processo de reestruturação curricular dos cursos de FIP
na UA?
O Grupo de Missão reuniu-se semanalmente, durante cerca de 2 anos, tendo começado
por estudar todos os documentos orientadores do PB, os modelos de FIP em diferentes países,
as recomendações da investigação nacional e internacional relativamente à formação de
professores e, ainda, quais tinham sido as principais conclusões de um processo interno de
revisão curricular de toda a sua formação que a Universidade tinha levado a cabo em 2000. A
esta pesquisa juntava-se a reflexão decorrente da experiência da própria equipa, que há dezenas
de anos vinha formando professores. Deste trabalho interno foram resultando sucessivos
cenários de formação, adequados às orientações emanadas pelo PB, que foram levados à
discussão com outros departamentos e órgãos científicos e pedagógicos da UA, e com outras
instituições de formação portuguesas. A UA integrou, igualmente, um grupo representante destas
instituições que reuniu com o Ministério da Educação e Ensino Superior (MEES) para discutir o
impacto da adesão ao PB na FIP e o possível modelo de formação a adotar. De facto:
O Processo de Bolonha foi sentido, em Portugal, como um desafio à concepção de um novo paradigma de
organização institucional e educacional. No caso da formação de professores, originou mesmo mudanças
legislativas no que se refere ao ordenamento jurídico que a enquadra (Decreto-Lei nº 43/2007 de 22 de Fevereiro),
com repercussões ao nível da formação e da qualificação docente (Andrade, Alarcão e Santos, 2008, p.211).

Todo o trabalho desenvolvido foi, também, sendo divulgado em eventos e publicações
científicas, nacionais e internacionais, com vista à partilha e discussão com outros investigadores
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e formadores das reflexões e propostas que íamos concebendo (ex: Alarcão et al., 2006;
Andrade, Alarcão & Santos, 2008; Santos, Alarcão, Andrade & Costa, 2008).
Passados cerca de 2 anos sobre o início do trabalho do Grupo de Missão, em fevereiro de
2007, foi promulgado o Decreto-Lei n.º 43/2007, que estabelecia o primeiro Regime Jurídico de
Habilitação para a Docência com diretrizes claras sobre o modelo e o modo como a FIP deveria
passar a organizar-se. Uma vez que estas diretrizes iam num sentido diferente daquele que era
o cenário de formação que, naquela altura, a UA já tinha, internamente, consensualizado, coube
ao Grupo de Missão reformular as propostas de planos de estudo entretanto elaboradas para as
adequar ao legislado, apresentar essas propostas para aprovação interna nos órgãos
estatutariamente competentes (como estipulado por lei) e, posteriormente, preparar todo o
processo de apresentação de novos cursos para avaliação e acreditação pelo MEES (à época,
não tinha ainda sido criada a Agência de Avaliação e Acreditação do Ensino Superior, apesar de
já estar prevista na legislação).
De forma sintética, quais foram os principais desafios enfrentados ao longo deste
processo?
Eles foram de duas naturezas: conceptual e operacional.
Ao nível conceptual, como referido atrás, estávamos perante um novo paradigma de
formação que exigia que se refletisse sobre:
- a que nível (ciclo de formação) deveria ocorrer a FIP de educadores de infância e
professores dos ensinos básico e secundário? Mestrado de 2 anos, precedido de uma
licenciatura de 3 anos, de modo a perfazer os 5 anos de estudos que as licenciaturas pré-Bolonha
da UA já tinham? Mestrado integrado (de 4 ou de 5 anos)? Mestrado para todos estes
profissionais? O grupo entendia que:
“Estava fora de questão que, para os níveis mais avançados do sistema de ensino, a formação não visasse
o 2º Ciclo, correspondente a Mestrado, após uma licenciatura de 1º Ciclo, o que equivaleria a uma formação
tendencial de 5 ou 6 anos. Mas o problema colocava-se para a formação dos educadores de infância e dos
professores do 1º e 2º CEB, pois se uma formação a nível de mestrado poderia parecer exagerada face ao que
acontece noutros países, uma formação que se ficasse apenas pelo grau de licenciatura (3 ou 4 anos) iria fazer
cair por terra uma conquista de há 15 anos, que se traduziu na exigência do mesmo grau de qualificação para todos
os educadores e professores, independentemente do nível de ensino a que se destinavam.” (Andrade, Alarcão e
Santos, 2008, p. 211);

- o tipo de formação a oferecer, nomeadamente no que concerne ao modelo de articulação
entre a componente dita científica e a psicopedagógica (integrado ou sequencial):
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“Todos os cursos de educadores de infância e de professores do 1º CEB e parte dos outros cursos seguiam
o modelo de formação integrada, isto é, a formação científica e psico-pedagógica ocorria em simultâneo e o curso
integrava a componente de estágio pedagógico. O novo sistema, na sequência da introdução de Bolonha, implicaria
uma formação bi-etápica para todos” (Andrade, Alarcão e Santos, 2008, p.211/12);

- a necessidade de mudança para currículos e práticas de ensino e formação centradas no
estudante (e não só no professor), e no desenvolvimento de competências adequadas a um perfil
de saída definido para cada ciclo de estudos, o que pressupunha a clarificação de resultados de
aprendizagem (learning outcomes) para cada unidade curricular.
Relativamente aos dois primeiros desafios conceptuais, o Decreto-Lei n.º 43/2007 acabou
por clarificar o modelo que deveria ser seguido por todas as instituições de formação:
- a qualificação para o exercício da docência, do pré-escolar ao ensino secundário, seria a
nível de mestrado do tipo profissionalizante, em contraponto com mestrados do tipo académico
mais centrados na investigação;
- toda a formação passaria a ser bietápica, como ilustrado nos exemplos da figura 1,
definindo-se, no caso da formação para professores do 7º ao 12º ano, um número de créditos
por área – obtido em licenciaturas diversificadas – como pré-requisito para acesso ao mestrado.
Figura 1: exemplos de percursos de formação inicial de professores de acordo com o estipulado pelo atual Regime
Jurídico de Habilitação para a Docência de Portugal.
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Ao nível que designamos de operacional, ou seja, da concretização e implementação do
processo de reestruturação curricular, houve dois desafios particularmente complexos:
- a resistência à mudança por parte de setores e docentes das instituições de formação
(inclusivamente da UA), decorrente de (i) um sentimento de imposição externa que punha em
causa o trabalho até então desenvolvido e que se considerava que tinha qualidade, (ii) uma
recusa de “importação” do que se considerava ser o modelo anglo-saxónico de formação imposto
no quadro do PB, (iii) a dificuldade de compreensão e, sobretudo, de alteração de práticas de
formação para ir ao encontro de uma formação centrada no estudante e no desenvolvimento de
competências tendo em conta perfis profissionais específicos;
- a dificuldade de compreensão do novo modelo de formação por parte dos próprios
estudantes das primeiras edições dos cursos, por exemplo, dificuldade de compreender que a
licenciatura em Educação Básica não era de formação de professores, uma vez que não ficavam
imediatamente habilitados para a docência, mas de formação de educadores em geral,
dificuldade à qual se tentou responder com a introdução de mecanismos de tutoria
(acompanhamento dos estudantes, incluindo integração no curso/universidade, apoio
individualizado ou em pequenos grupos pelos docentes de todas as UC, entre outros).
Considerações finais
Todos os processos de reestruturação curricular são complexos: exigem (re)pensar as
lógicas, os propósitos e os modos de operacionalização da formação; requerem mudanças de
mentalidades e de práticas de formação-ensino-aprendizagem-avaliação; implicam uma
articulação, nem sempre fácil, entre orientações legais, recomendações da investigação,
expectativas socioprofissionais dos empregadores e da sociedade, e as convicções e recursos
das próprias instituições de ensino superior.
Com esta experiência vivida na UA, percebemos que o potencial de sucesso de uma
reestruturação curricular, em particular se ela exigir alterações profundas à formação até então
desenvolvida, dependerá de se trabalhar numa lógica de:
- colegialidade e participação internas (grupos de trabalho constituídos por profissionais
com diferentes perfis que lideram a reflexão, a discussão em torno de diferentes propostas, antes
de se chegar aos órgãos que formalizam a aprovação das propostas a seguir para as entidades
acreditadoras);
- abertura ao diálogo externo, à partilha com outros formadores e investigadores que
favorece a emergência de ideias e soluções novas e fundamentadas;
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- investigação, tanto como suporte para as decisões, como sobre o próprio processo de
revisão curricular para a produção de novo conhecimento (por exemplo, investigação na prática,
sobre a prática).
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Introdução
O objetivo desta intervenção é o de partilhar, com os participantes do evento, a minha
experiência de coordenação de um Projeto Internacional sobre a reestruturação da Formação
Inicial de Professores (FIP) na República da Moldávia (RM) – Projeto TEREC (Teacher Education
Review and Update of Curriculum). Este objetivo almeja (a) constituir um contributo para os
atores envolvidos na FIP, em particular em S. Tomé e Príncipe (Ministério, Universidade e
Escolas), e (b) cumprir com uma das tarefas em desenvolvimento do PAISE-STP (Programa de
Apoio Integrado ao Setor Educativo de São Tomé e Príncipe). Para tal, irei servir-me de vários
documentos utilizados e produzidos no âmbito do TEREC e, também, das minhas vivências
enquanto coordenadora do Projeto. Apesar da complexidade que trespassa qualquer processo
de revisão curricular da FIP, e que se traduziram nalgumas dificuldades ao longo do Projeto, o
balanço final é claramente positivo, não só pelo processo experienciado (por exemplo, através
das amplas discussões enriquecedoras, pessoal e profissionalmente, com os parceiros do
Projeto), mas também dos seus produtos (por exemplo, a natureza dos Cursos reformulados).
Apresentação do tema
O Project TEREC (Ref: 511063-TEMPUS-1-2010-1-PT-TEMPUS- JPCR) foi o único
aprovado, em 2010, com financiamento do Programa TEMPUS da Comissão Europeia, de
coordenação Portuguesa. De referir que esse Programa tinha como principal finalidade apoiar a
modernização do Ensino Superior em Países Parceiros, no nosso caso a República da Moldávia
(RM), um dos Países mais pobres, do ponto de vista económico, da Europa.
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O TEREC teve início em 2010 e, embora a sua finalização estivesse prevista para 2013,
teve um período de extensão até Maio de 2014. No Projeto participaram 14 Instituições de 4
Países Europeus (11 da RM – 4 Universidades/ State Pedagogical University “I.Creanga”, State
University of Moldova, Balti State University “A. Russo”, Tiraspol State University, 4 Escolas,
Ministério da Educação, Direção Geral do Ensino Superior, e um Centro de Recursos
Educativos); a Universidade de Aveiro (enquanto Instituição coordenadora); uma Universidade
da Estónia/Tallini University; e uma Universidade da Roménia/”Vasile Goldis” Wester University.
Para além da coordenadora do Projeto, o desenvolvimento contou, em grande medida, com a
Coordenadora local do mesmo (Prof.ª Doutora Roza Dumbraveanu), bem como com os
coordenadores das duas Universidades Europeias envolvidas (Prof.ª Doutora Eve Eisenschidt,
da Universidade de Tallin, e Prof.ª Doutor Cosmin Herman, da Universidade de Vasile Goldis”
Wester).
O Projeto TEREC surgiu de problemas identificados quanto ao tipo de mudanças operadas
ao nível da FIP na RM, em particular depois da sua integração no Processo de Bolonha em 2005
(Eugen, Anatol, Nelu & Angela, 2005). Como principais problemas refiram-se os seguintes: falta
de uma clara explicitação das competências a desenvolver pelos estudantes nos Cursos; Planos
de estudo com um número excessivo de disciplinas e com conteúdos repetidos; metodologias
de ensino ainda muito centradas na transmissão de conhecimentos; deficiências quanto a
materiais didáticos de apoio aos percursos formativos; e falta de iniciativas de apoio ao
desenvolvimento profissional dos formadores.
A principal finalidade do Projeto era a de apoiar a reestruturação dos Cursos de FIP no
País, adotando como princípios orientadores as diretrizes emergentes do Processo de Bolonha
e a metodologia do Projeto Tuning. De notar que o Projeto Tuning, também apoiado pela
Comissão Europeia, teve início em 2000, no continente Europeu, e envolveu mais de 100
Universidades, entre elas a Universidade de Aveiro, no qual a autora desta comunicação
participou, como membro do grupo temático da Educação/Formação de Professores (Drudy,
Gunnerson, Lars & Arlene, s/data). O Projeto Tuning foi, desde então, alargado a outros
continentes, como é o caso do Continente Africano (ver em: https://tuningafrica.org/en/ ). A
metodologia adotada pelo Tuning, e que o TEREC integrou, assentava em 5 eixos principais, a
saber: organização dos Cursos em 3 ciclos de estudo (Licenciatura, Mestrado e Doutoramento);
currículos formativos centrados em competências genéricas/transversais (as denominadas “soft
skills”) e específicas, relativas às áreas científicas dos Cursos; adoção do sistema europeu de
transferência de créditos (ECTS), que contempla não só o trabalho presencial dos estudantes,
mas também o seu trabalho autónomo; o alinhamento curricular entre competências, objetivos
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de aprendizagem, metodologias ativas (de ensino, aprendizagem e avaliação) e os ECTS; e a
definição de um ciclo dinâmico de garantia de qualidade dos Cursos, que vai desde a sua
conceção até à sua avaliação, integrando diversos ciclos de monitorização. Considerando a
metodologia referida, e os problemas identificados quanto à FIP da RM, o Projeto TEREC definiu
como três principais objetivos: (a) (re)estruturar os atuais currículos de FIP das Universidades
da RM; (b) implementar, monitorizar e avaliar ações de desenvolvimento profissional dos
formadores de professores (Universidades e Escolas), assim como de materiais didáticos de
apoio aos percursos formativos; e (c) inovar, implementar e validar novos currículos de FIP.
Tendo em vista alcançar estes objetivos foram definidas, implementadas e monitorizadas 7 áreas
de intervenção prioritárias, a saber: (a) análise dos programas de FIP existentes; (b) revisão
desses programas; (c) promoção de ações de desenvolvimento profissional dos formadores, das
universidades e das escolas; (d) conceção de materiais didáticos, em particular com recurso às
TIC; (e) implementação e avaliação dos novos programas curriculares; (f) promoção de novos
ambientes de aprendizagem na FIP; e (g) disseminação dos processos e resultados do Projeto.
Conforme refere o Relatório final do Projeto TEREC (Costa, 2014), os seus objetivos foram
atingidos tendo-se alcançado, e até ultrapassado, os produtos previstos, nomeadamente: (a)
Elaboração do Estado da Arte sobre Formação Inicial de Professores na República da Moldávia
(Costa, Dumbraveanu & Cabac, 2012); (b) Conceção e aprovação, ao nível do Ministério da
Educação, de um conjunto de Cursos de FIP em 8 Faculdades; (c) Elaboração de propostas de
linhas orientadoras para o desenvolvimento dos Cursos, e sua implementação; (d) Elaboração
de materiais didáticos para Formadores e Estudantes (por exemplo, Bîrnaz, 2013); (e)
Realização de ações de formação para cerca de 300 formadores de professores; (f)
Implementação e avaliação de novos Cursos de FIP; (g) Elaboração de planos de controle de
qualidade dos Cursos; e (b) Realização de atividades de disseminação do Projeto (por exemplo,
um site, cerca de 60 artigos, 12 eventos de disseminação do Projeto por membros da equipa).
Quanto à experiência vivenciada sintetizam-se, na Tabela 1, os principais aspetos mais e menos
positivos, sendo que estes últimos não impediram o alcance dos objetivos do Projeto.
Tabela 1: Principais aspetos mais e menos positivos do desenvolvimento do Projeto TEREC
Aspetos mais positivos
. Elevada adesão dos parceiros envolvidos nas
atividades do projeto, em particular da RM, ao nível da
direção das Universidades e dos formadores das
mesmas e das Escolas
. Elevado comprometimento dos parceiros com as
atividades do Projeto

Aspetos menos positivos
. Alguma resistência à mudança de conceções e
práticas curriculares (por exemplo, foco do currículo
formativo em competências; recurso a abordagens
metodológicas ativas)
. Algumas dificuldades, ao nível do poder político,
quanto à aprovação dos novos Cursos o que levou, por
exemplo, à necessidade de uma reunião de negociação
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. Elevada, e rica, troca de experiências académicas,
profissionais e culturais

entre a Coordenação do Projeto e o Ministro da
Educação (ocorrida no dia 13 de dezembro de 2011 em
Chisinau)
.
Ausência da figura de Diretor de Curso e,
consequentemente, do seu “rosto”

Considerações finais
Pelo referido na secção anterior os objetivos do Projeto foram amplamente alcançados,
apesar de alguns constrangimentos verificados. A metodologia do Projeto Tuning, que a
coordenadora do Projeto bem conhecia, mas também outros investigadores, como a
coordenadora local do Projeto e a responsável local da Universidade de Tallin, mostrou-se eficaz.
Considerando que neste momento o Projeto Tuning já se estendeu a outros continentes, em
particular ao Continente Africano, aconselha-se aos atores São-Tomenses envolvidos na FIP o
seu conhecimento, na medida em que este será certamente mais contextualizado do que
aconteceu no âmbito da sua implementação no continente europeu, em geral, e no TEREC, em
particular. Apesar disso, considera-se que a experiência adquirida não só, mas também, no
âmbito do Projeto TEREC, pode ser uma mais valia para o PAISE-STP.
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Introdução
Este texto tem como objetivo apresentar uma síntese e um balanço final do primeiro dia
do seminário, dedicado, na sua generalidade, à discussão sobre a formação inicial de
professores, proporcionando a partilha de conhecimentos e experiências baseadas na reflexão.
O primeiro dia deste evento internacional teve início com a sessão de abertura que contou
com a participação dos representantes de elementos associados ao Programa de Apoio
Integrado ao Setor Educativo de São Tomé e Príncipe (PAISE-STP), da Universidade de Aveiro
(UA), da Universidade de São Tomé e Príncipe (USTP), da Embaixada de Portugal em São Tomé
e Príncipe e do Ministério da Educação e Ensino Superior de São Tomé e Príncipe (MEES). Após
a abertura do evento, os trabalhos continuaram com a comunicação “Formar Professores:
tendências e desafios” apresentada pela Professora Isabel Andrade (UA), moderada pelo
Professor Carlos Castro (USTP). Depois de uma breve pausa, decorreu uma mesa redonda sob
a temática “Experiências em torno de reestruturações na Formação Inicial de Professores (FIP)”.
Esta foi dinamizada e teve a intervenção de vários investigadores que introduziram no debate
diversos assunto com interesse científico. Destacam-se, Alzira Rodrigues (USTP) cuja
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intervenção foi sobre a temática “A FIP do ensino secundário em São Tomé e Príncipe”, Leonor
Santos (PAISE-STP) abordou “Processo de Bolonha e FIP na Universidade de Aveiro” e,
finalmente, Nilza Costa, da UA explanou sobre” O processo de reestruturação da FIP na
República da Moldávia. A mesa foi moderada por Manuel Penhor – USTP.
A finalizar este período da manhã, decorreu um período de debate.
Síntese das principais temáticas
Durante a sessão de abertura foram apresentadas questões sobre a temática central do
seminário e elencados diversos desafios que o sistema educativo santomense enfrenta
atualmente, como por exemplo a qualificação dos professores e as condições de trabalho nas
escolas. Foi, igualmente, realçada a importância da cooperação portuguesa, nestes domínios, e
o contributo para a valorização da formação inicial e contínua dos professores e aprendizagem
dos alunos do ensino secundário que contribuirá para a qualidade da educação de STP.
Na conferência plenária foi destacada a importância da investigação como meio para
incrementar e melhorar a educação, sendo fundamental investir na formação inicial de
professores. Desta forma, é criada uma base para o desenvolvimento da profissão docente que
possibilita a aquisição e experiência de variados contextos educativos e o desenvolvimento de
competências que permitem autonomia no desempenho da profissão. Foram citados vários
documentos e diretrizes, nomeadamente os Objetivos do Desenvolvimento Sustentável (ODS)
das Nações Unidas e a agenda 2063 da União Africana que destacam, respetivamente, o direito
a uma educação de qualidade para todos e a preocupação com a formação de cidadãos que
possam contribuir para uma sociedade mais justa e sustentável. A oradora, na sua intervenção,
salientou que um desenvolvimento profissional sólido facilita a tomada de decisões informadas
sobre as práticas educativas. De igual forma, acrescentou que a formação inicial de professores
implica formação, observação, investigação, ação e colaboração. Trata-se de um processo
reflexivo e colaborativo, fundamental na co-construção de saberes e na construção da identidade
profissional. Nesta sequência apresentou os 3 modelos de formação dos professores: modelo
integrado; consecutivo; misto, destacando que é importante encontrar modos de articulação
destes modelos.
Na discussão foram levantadas várias questões e pedidos de esclarecimento,
essencialmente sobre o modelo de formação de professores e qual o mais indicado para STP.
Será que todos podem ensinar tendo, unicamente, como base o conhecimento científico? Como
transmitir esse conhecimento para os alunos? Qual o lugar do saber-fazer? Ainda foi referido
que é necessário repensar e alterar o modelo existente, porque não existe, em STP, em bom
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rigor, formação de professores do ensino secundário, apenas há licenciaturas com uma
componente pedagógica. A oradora respondeu, reforçando alguns dos assuntos por si
apresentados e salientou que não existe uma só resposta, é necessário pensar e refletir sobre
um modelo que seja adequado para o país, considerando as características de STP, e ter em
consideração vários fatores que influenciam no processo. Foi referido, também, a necessidade
de investir nos formadores de professores para que consigam atuar e intervir nos vários passos
deste processo.
Na mesa redonda, a Professora Alzira Rodrigues referiu o percurso sobre a restruturação
dos planos curriculares, especificamente na Faculdade de Ciências e Tecnologias – USTP e os
princípios que orientaram o processo, nomeadamente: harmonizar os planos de acordo com o
sistema de créditos europeus, definir o número de créditos e horas das disciplinas transversais,
incluir o seminário e mais um semestre para conclusão da monografia, certificar que os cursos
com componente pedagógica possuem no currículo ciências da educação, psicologia da
educação, e prática pedagógica. A professora Leonor Santos apresentou a sua experiência, na
Universidade de Aveiro (UA), da reestruturação dos cursos de formação inicial de professores
no âmbito do processo de Bolonha. Destacou a importância da monitorização para acompanhar
a implementação do processo e terminou referindo os desafios que estes processos envolvem,
tanto a nível conceptual como a nível operacional. Posteriormente, a Professora Nilza Costa, da
UA, partilhou a sua experiência enquanto coordenadora de um projeto para repensar e melhorar
a formação de professores na República da Moldávia. Destacou a importância da formação de
formadores e considerou que repensar e reformular os currículos leva tempo e exige um
pensamento e planeamento estratégicos. Descreveu as várias fases de desenvolvimento do
projeto, no qual se valorizaram o diálogo, a partilha e a transparência para se alcançar satisfação
que conduz ao envolvimento e comprometimento de todos os agentes envolvidos no processo
educativo.
Balanço Final
Em síntese, e atendendo às reflexões despoletadas, o balanço deste primeiro dia é
bastante satisfatório. Ao longo da manhã foram colocadas várias questões sobre o processo de
formação inicial de professores, quer por oradores, quer por participantes do evento com
diferentes responsabilidades no domínio da educação em STP. Algumas respostas foram
emergindo, mas foi notório o consenso de que não há, ainda, respostas para todas as questões
e são várias as explicações e contextualizações que surgem. Conclui-se, também, que a
docência e a educação são um caminho sempre inacabado. Nunca podem estagnar. Neste
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sentido, e dada a centralidade da formação de professores no desenvolvimento de um país, é
essencial criar pontes potenciadoras de sinergias, refletindo e trabalhando de forma colaborativa
aos mais diversos níveis: pessoas, instituições (UA, USTP, IMVF) e países (STP e PT).
É neste contexto que se enquadra o projeto PAISE, estando consciente da necessidade
de estabelecer parcerias potenciadoras de colaboração e cooperação com outras instituições de
formação de professores, nomeadamente a USTP. No decorrer dos trabalhos valorizou-se a
revisão curricular dos cursos de formação inicial de professores da USTP que devem ser
adequados à realidade. Como não existem modelos únicos, este processo implica medidas
próprias e, estas, devem partir de uma base científica e apoiar-se na investigação e no
conhecimento científico produzido. Deve incluir diálogo externo e interno, facilitar a participação
dos diversos intervenientes para, paulatinamente, se caminhar para a mudança que alcance a
co-construção de modelos de formação de professores úteis, eficazes e que respondam às
necessidades da sociedade atual.
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Dia 2

(27 de Novembro de 2020)

O Currículo de formação inicial de professores -Tendências e desafios
Palavras-chave: contextos teórico, normativo e contextual; currículo; formação Inicial de
professores; complexidade
Nilza Costa
Centro de Investigação “Didática e Tecnologia na Formação de Formadores” / CIDTFF
Universidade de Aveiro
Portugal
nilzacosta@ua.pt

Introdução
Este texto tem como principal objetivo refletir sobre a Formação Inicial de Professores (FIP),
com o foco no currículo de formação, e teve por base a Conferência proferida em S. Tomé e
Príncipe (STP), no dia 27 de novembro de 2020, no Evento a que estas Atas se referem. Para o
desenvolvimento do texto teve-se em linha de conta: a) o vasto conhecimento existente na área
do currículo, em particular no contexto da FIP; b) a experiência, de cerca de 40 anos, da
conferencista, em desenvolvimento, gestão e avaliação curricular, nomeadamente no contexto
da FIP, experiência essa que, embora tenha ocorrido prioritariamente na Universidade de Aveiro
(UA), em Portugal, envolveu também a sua colaboração com outras Instituições e Países do
continente Europeu, Americano e Africano; e c) o trabalho já desenvolvido, e em curso, da equipa
do Programa de Apoio Integrado ao Setor Educativo em São Tomé e Príncipe 2019/2022
(PAISE-STP), na sua Componente 1 sobre FIP, a que pertence a Conferencista, e que inclui 6
atividades, entre elas o apoio à “Revisão Curricular dos cursos de FIP do Ensino Secundário em
STP” (1.1) e a “Promoção do Desenvolvimento Profissional do corpo docente da Universidade
de São Tomé e Príncipe/ USTP” (1.5).
O texto estrutura-se em 3 partes, a saber: i) complexidade do pensamento e ação na FIP;
ii) entendimento sobre o conceito de currículo, seu desenvolvimento, gestão e avaliação, em
função das tendências ocorridas, em particular no contexto da FIP; e iii) os principais desafios
que hoje se lhe colocam.
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Apresentação do tema
Imensos estudos têm sido desenvolvidos sobre formação de professores, em geral, e em
particular sobre FIP, assim como tem sido vasta a produção de documentos políticos
internacionais sobre a mesma. Quanto a estes últimos é de destacar, no continente europeu, e
já em 2005, o documento que estabelece os quatro princípios comuns fundamentais para o
desenvolvimento de competências e qualificações dos professores (EC, 2005), defendendo que
a formação de professores deve: 1) ser altamente qualificada (note-se que atualmente a FIP na
maioria dos países europeus se faz ao nível de mestrado); ii) ser um processo de formação ao
longo da vida, sendo a FIP apenas a sua primeira etapa; iii) incluir mobilidade de docentes e
estudantes; e iv) ocorrer em parceria, nomeadamente com as escolas onde os (futuros)
professores (vão exercer) exercem a sua atividade profissional.
Também a investigação, conforme se referiu, tem produzido muito conhecimento sobre FIP,
quer através de estudos publicados sob a forma de artigos e livros (por exemplo, Livingston &
Flores, 2017; Simões, Lourenço & Costa, 2018), quer no âmbito de projetos, de que o Projeto
Tuning, com início em 2000, no continente Europeu, e envolvendo mais de 100 Universidades,
entre elas a UA, é um exemplo (http://www.unideusto.org/tuningeu/). De referir que este projeto,
desde 2011, se estendeu ao continente Africano, envolvendo atualmente mais de 200
universidades.
Da vasta literatura e documentos políticos existentes emergem três ideias sobre a FIP, que
a seguir se destacam:
- o seu crucial papel para o desenvolvimento de uma educação formal nas escolas de forma
a contribuir para os desafios das sociedades atuais, que requerem cidadãos informados,
participativos e críticos;
- a sua complexidade, na medida em que requer sinergias entre diferentes planos, em
particular o teórico, o normativo e o contextual, e envolve não só pensamento mas também ação;
- a perspetiva de a enquadrar num cenário de desenvolvimento de futuros profissionais que
não são hoje considerados como meramente técnicos, isto é, replicadores das políticas e
currículos nacionais e transmissores de conteúdos escolares universais, mas antes como
agentes que promovem a transformação dos seus alunos, em particular contextualizando os
saberes universais com os locais de forma a que estes consigam pensar globalmente e agir
localmente.
Tendo em vista o que acima se referiu, torna-se fundamental (re)pensar os currículos
formativos desses futuros profissionais. Relativamente a esta dimensão, importa, em primeiro
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lugar, estabelecer o nosso entendimento sobre o conceito de currículo e, posteriormente, abordar
a questão da sua operacionalização nas instituições de FIP, e os desafios que a mesma coloca.
Comecemos por citar Young (2014), quando este autor afirma que a teoria curricular implica
sempre um conhecimento especializado em relação às disciplinas a ensinar e aos aprendentes
e seus contextos. Neste sentido, a referida contextualização questiona a existência de um
currículo uniforme e igual para todas as instituições, do tipo “pronto a vestir”, preconizando um
que atenda à diversidade dos estudantes e contextos.
Importa, também, distinguir o conceito de currículo do de programa, visto como um conjunto
de disciplinas, por vezes desarticuladas entre si, a incluir nos planos curriculares (Roldão e
Almeida, 2018). Segundo as mesmas autoras, e por nós perfilhado, o currículo deve ser visto
como o “conjunto de aprendizagens que, por se considerarem socialmente necessárias num
dado tempo e lugar (…)” (p. 7) cabe às instituições garantir e organizar. Neste sentido, as
mesmas autoras realçam a importância de outros dois conceitos, o de desenvolvimento
curricular, entendido como “uma acção contínua de diferentes níveis/contextos que concebem,
implementam e avaliam o currículo” (p. 22), e o de gestão curricular, que inclui o analisar, decidir,
concretizar, avaliar o desenvolvimento e resultados dessas decisões, e o prosseguir,
reorientando as mesmas. Em concordância com estas perspetivas, qualquer currículo, em
particular de FIP, deve ser encarado com um projeto que, embora apelando para uma visão
explícita sobre o mesmo da parte da instituição formadora, requer formadores competentes e
com graus de autonomia curricular. Por esta razão, muitos estudos têm vindo a ser
desenvolvidos que argumentam, e ilustram, a necessidade de se investir no desenvolvimento
profissional de professores do Ensino Superior, nomeadamente dos formadores de professores
(por exemplo, Pedrosa-de-Jesus & Watts, 2018).
No sentido de clarificar e ilustrar algumas das ideias referidas, dão-se agora dois exemplos.
O 1º refere-se à complexidade do processo de (re)pensar o currículo de FIP,
nomeadamente em STP, e que originou a necessidade de a equipa de assessoria técnica da UA
à componente 1 do PAISE-STP definir um referencial enquadrador da análise de programas de
Cursos da USTP que, embora não se destinem apenas para a FIP, também a integram. A
proposta do referencial resultou da discussão de três obras principais, consideradas de relevo
para a FIP, uma de um texto com uma perspetiva europeia (Caena, 2014) e outros dois
direcionados para o contexto Africano (USAID, 2011; UNESCO, 2017). Este referencial esteve
na base da construção de uma proposta de instrumento de análise, por dimensões, critérios e
indicadores. De facto, foi desde logo evidente que a análise do modo com a FIP está a ser
concebida e desenvolvida na USTP tinha de ser enquadrada por três dimensões (Figura 1)
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interligadas entre si, a saber: a dimensão política, onde se analisaram documentos da política
educativa de STP como, por exemplo, a Lei de Bases do Sistema Educativo do Ministério da
Educação e Ensino Superior de STP; a dimensão institucional, onde se analisaram documentos
da responsabilidade da USTP, ou de instituições que lhe deram origem, como, por exemplo, o
Regulamento da Prática Pedagógica e Estágio Supervisionado, aprovado pelo Conselho
Pedagógico do Instituto Superior Politécnico, em 22 de dezembro de 2016; e a dimensão
formativa/curricular, analisada a partir de Cursos da USP.
Figura 1: Referencial para a análise dos planos de estudo de Cursos da USTP (Fonte: Ana Isabel Andrade,
Carlota Tomás e Nilza Costa; UA; 2020, p. 2)

Sendo este texto centrado na dimensão formativa/curricular, a tabela 1 apresenta os
critérios e exemplos de indicadores definidos para a mesma.
Tabela 1: Critérios e indicadores do instrumento de análise para a dimensão formativa/curricular (Fonte: Ana
Isabel Andrade, Carlota Tomás e Nilza Costa; UA; 2020, p. 2)
Dimensão formativa/curricular
Critérios
− Consistência com os documentos
institucionais para a FIP
− Inclusão da perspetiva de currículo
como projeto

− Articulação entre os objetivos e as
principais componentes dos cursos
− Inclusão e integração das três áreas
curriculares centrais (saberes (1)
disciplinares
que
os
futuros

Indicadores (Os documentos institucionais para cada
Curso que formam professores …)
− … partem de orientações institucionais para a FIP (por
exemplo,
fazem
referências
a
documentos
institucionais)
−…
− … incluem um documento pedagógico/DP (para além
dos planos dos cursos)
− … indicam o currículo formativo como projeto (por
exemplo, explicitando uma visão não fragmentada do
mesmo)
−…
− … os objetivos dos cursos estão formulados de forma
a contemplarem as componentes principais dos cursos
− …
− … incluem as 3 dimensões fundamentais de qualquer
programa de FIP
−…
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professores
irão
lecionar,
(2)
pedagógicos
transversais
(ex.
Conhecimentos sobre formas de
aprendizagem, currículo escolar), e (3)
prática pedagógica e supervisão)
− Inclusão de dimensões centrais
sugeridas pela literatura ((a) Ensino da
literacia e numeracia; (b) TIC no ensino
e aprendizagem; (c) Avaliação e
diversidade;
e
(d)
Papel
da
investigação))
− Centralidade no plano formativo na
aquisição de competências
− Inclusão de competências chave

− Consistência quanto ao papel central
da Pática Pedagógica (PP)
− Gestão partilhada do curso

− … incluem o ensino da literacia e numeracia, as TIC, a
avaliação e a diversidade, e o papel da investigação
−…

− … organiza-se em competências
− … inclusão nas competências das áreas dos saberes:
disciplinares, pedagógicos e didáticos; e sobre
avaliação das aprendizagens, trabalho de grupo, a
dimensão social e interpessoal necessária para
ensinar, a diversidade, a investigação, a organização e
liderança
(Nota: Competências contempladas nas “European key
competences for lifelong learning”)
− … atribuem à PP, em média, 200 h (média nos países
europeus)
−…
− …indicam o responsável pelo curso
− … indicam os mecanismos para que se faça uma
gestão partilhada do curso (por exemplo, indicam a
respetiva comissão pedagógica, …)
−…

Para além dos critérios e indicadores emergentes para cada dimensão, definiram-se, ainda,
dois critérios e respetivos indicadores transversais a todas as três dimensões (Tabela 2).
Tabela 2: Critérios e indicadores do instrumento de análise transversais às três dimensões do referencial
(Fonte: Ana Isabel Andrade, Carlota Tomás e Nilza Costa; UA; 2020, p. 2)
Critérios transversais
- Rigor conceptual e terminológico

- Coerência conceptual

Indicadores
− Os conceitos apresentados estão de acordo com o
definido na literatura (por exemplo, o que é uma
competência, a diferença entre competências e
objetivos)
− A terminologia usada é a mesma intra e inter
documentos
− Os conceitos referidos nos diferentes documentos
(por exemplo, o que se considera ser uma
competência a desenvolver nos futuros professores)
têm o mesmo significado

O outro exemplo, refere-se ao contexto português, nomeadamente à necessidade sentida
pelo Ministério da Educação e Ciência de publicar o Decreto-Lei n.º 79/2014 de 14 de maio que
estabelece o novo regime jurídico da habilitação profissional para a docência na educação préescolar e nos ensinos básico e secundário (MEC, 2014). Este Decreto-lei surgiu na sequência
de mudanças de políticas educativas europeias, nomeadamente no âmbito do Processo de
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Bolonha, e das suas implicações para a reorganização dos cursos de FIP nas Instituições de
Ensino Superior/IES do País. O referido Decreto-lei, estruturado em sete capítulos (Objeto e
âmbito/Capítulo I, Habilitação profissional para a docência/Capítulo II, Princípios gerais e
organização da formação/Capítulo III, Estruturas curriculares/Capítulo IV, Condições de
ingresso/Capítulo V, Concessão do grau de mestre/Capítulo VI, Recursos e formação
prática/Capítulo VII, Qualidade, acreditação e avaliação/Capítulo VIII) inclui, ainda, um anexo do
qual constam os requisitos mínimos de formação para ingresso e grupos de recrutamento. De
notar que este Decreto-lei determina as componentes de formação que devem integrar os Cursos
de FIP (Artigo 7º, Capítulo III), nomeadamente as áreas de: Docência; Educacional geral;
Didáticas específicas; Formação cultural, social e ética; e Iniciação à prática profissional. O
referido Decreto estabelece, ainda, o mínimo de créditos que cada área deve incluir, em função
dos níveis de ensino onde os futuros professores irão lecionar.
O Decreto-lei acima referido foi fundamental para a reorganização dos cursos de FIP das
IES em Portugal, porém esta teve também em linha conta quer as especificidades de cada
Instituição, por exemplo, a introdução de certas disciplinas em função de prioridades
institucionais e dos seus recursos humanos, e o desenvolvimento de ações conducentes ao
desenvolvimento profissional dos formadores dos respetivos cursos, nomeadamente em função
dos novos desafios curriculares.
Quanto a tendências e desafios no que diz respeito ao currículo, seu desenvolvimento e
gestão, de referir as seguintes sete principais ideias que dizem respeito não só ao currículo como
um todo, mas também às suas diferentes disciplinas, independentemente da sua área científica,
e aos formadores de professores:
- os cursos devem ser planeados e integrados em ciclos dinâmicos que vão desde a sua
conceção até à sua implementação, monitorização e avaliação (Drudy, Lars & Gilpin, s/data). De
notar que esta orientação se articula com a perspetiva de percurso formativo como projeto, na
medida em que o seu desenvolvimento incluiu momentos de monitorização e avaliação
conducentes à sua melhoria;
- tendo os cursos de FIP uma natureza profissionalizante, torna-se fundamental
compreender a relação entre a teoria e a prática, que muitos formadores consideram que, a
primeira, se aprende nas disciplinas das IES, e a segunda, que ocorre em na prática pedagógica
em contexto escolar, devendo, assim ser posterior à primeira. Vários autores (por exemplo
Cardoso, Cipola e Júnior, 2018), e por nós corroborado, questionam o modelo aplicacionista,
segundo o qual primeiro é preciso aprender a teoria (na Universidade) e só depois é que esta é
aplicada nas práticas educativos. Pelo contrário, o que hoje se defende é a existência de uma
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relação dialógica entre teoria e prática, nomeadamente que na prática também se aprende teoria,
(re)significando-a muitas vezes e, daí, a designação de práxis e não apenas de prática. Ainda a
propósito do lugar da práxis pedagógica na FIP, vários autores, e também documentos
normativos, apelam para que as disciplinas com elas relacionadas, designadamente as de
Prática Pedagógica, devem ter um lugar central nos Cursos de FIP. Por exemplo, Caena (2014)
refere que, em média, e nos Países Europeus, os Cursos de FIP incluem 200 horas para essa
componente formativa. Também o Decreto-lei do regime jurídico e habilitação para a docência
em Portugal (MEC, 2014) indica que a componente de Iniciação à prática profissional, incluindo
a prática de ensino supervisionada, deve ter um mínimo de 42 ECTS, logo, mais do que um
semestre letivo;
- os currículos devem centrar-se em aprendizagens por competências e, por isso, não
devem apontar apenas para a aquisição de conhecimentos. Estas devem incluir competências
específicas, das áreas das disciplinas a lecionar futuramente pelos professores, e também
competências transversais, conhecidas por “soft skills” (Drudy, Lars & Gilpin, s/data), como por
exemplo, de comunicação e de trabalho colaborativo, tão importantes nas dinâmicas que se
esperam para um trabalho interdisciplinar dos professores nas escolas;
-

o desenvolvimento curricular deve ser feito em concordância com a perspetiva de

alinhamento construtivo (Biggs, 2014), que pressupõe ter em conta o que os estudantes já
sabem, e tornando explícita a articulação entre as competências, os objetivos de aprendizagens,
as atividades de ensino, aprendizagem e avaliação, e o peso curricular das disciplinas, ao nível
de horas presenciais e trabalho autónomo dos estudantes, expresso no sistema europeu por
ECTS. A figura 2 ilustra o referido para o caso do planeamento de uma disciplina de um dado
curso;
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Figura 2: Exemplo, adaptado do Projeto Tuning, de uma matriz de desenvolvimento curricular a ser
elaborada por um docente de uma dada disciplina

- o desenvolvimento de metodologias de ensino, aprendizagem e avaliação devem envolver
ativamente os estudantes. A figura 3 exemplifica uma abordagem que pode ser utilizada em
aulas teóricas, mesmo quando estas envolvem um número elevado de estudantes, e que tem
por base o método das perguntas conceptuais desenvolvido por Eric Mazur, na década de 80 do
século XX, na Universidade de Harvard nos Estados Unidos da América (para mais
desenvolvimento ver Costa, 2018). Um forte argumento a favor da sequência ilustrada na Figura,
em geral, e da introdução de questões conceptuais ao longo das aulas teórica, em particular, é
de que o professor não deve falar, expondo matéria, durante mais do que 15 minutos seguidos
sem apelar à participação dos estudantes (Biggs, 2014). No que diz respeito à avaliação das
aprendizagens, de mencionar que estas devem acompanhar as diferentes atividades propostas
pelos professores, no sentido de analisar o alcance dos objetivos de aprendizagem (“learning
outcomes”) pelos estudantes, devendo esta ter uma natureza formativa, com fornecimento de
feedback qualitativo, e envolver não só o professor, enquanto avaliador, mas também os
estudantes, em atividades de auto e heteroavaliação, no sentido de os responsabilizar pelas
suas aprendizagens (Bennett, 2011);
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Figura 3: Exemplo de sequência didática a ser utilizada em aulas teóricas com recurso ao uso de perguntas
conceptuais

- o papel dos formadores de professores é fundamental para lidar com a complexidade do
processo formativo na FIP. Para tal, e segundo Zabalza (2004), uma das condições sine qua non
para o êxito da sua atividade docente, isto é, para que os seus estudantes desenvolvam as
aprendizagens consideradas indispensáveis a qualquer futuro professor, é os formadores
estarem comprometidos com a sua profissão, o que por vezes não acontece em países onde o
salário desses profissionais é baixo e, por isso, necessitam de ter outras ocupações/empregos.
Ainda segundo o mesmo autor, para o êxito da atividade docente, o professor formador
necessita, também, de se sentir auto-eficiente, isto é, considerar que a sua atividade é importante
para os seus estudantes e que vai influenciar as suas vidas, e ser resiliente, vencendo as
condições adversas com que muitas vezes são confrontados (por exemplo, falta de motivação
dos seus estudantes, escassez de recursos físicos de apoio ao ensino). Porém, e conforme já
se referiu, os formadores de professores das IES não têm, por vezes, uma formação pedagógica
adequada para o seu desempenho profissional e, por isso, é necessário que as suas instituições
invistam no seu desenvolvimento profissional. Vários são os formatos possíveis para essas
iniciativas (Alarcão, 2006). Não sendo único, apresenta-se aqui como exemplo a realização de
cursos, promovidos por especialistas da área da Pedagogia do Ensino Superior e enquadrados
no conceito de “scholarship of teaching”, que inclui cinco fases: a reflexão acerca das práticas
incluindo momentos de discussão e troca de experiências entre pares (docentes participantes
nos cursos) e formadores; a procura de referenciais teóricos que abram caminhos para
problemas ou desafios identificados; a conceptualização e implementação de estratégias de
ensino promotoras de aprendizagens ativas; a análise e avaliação dos resultados; e a
disseminação dos resultados, por exemplo em fóruns de discussão aberta nas IES, ou mesmo
na co construção de artigos (Huet, Costa, Tavares e Baptista, 2009).
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Considerações finais
Do acima exposto, sintetizam-se as seguintes proposições, que se consideram
estruturantes para quem procura pensar e renovar a FIP e seus currículos:
- a formação de professores tem sido alvo de muitos estudos a nível internacional, sendo
que o conhecimento emergente alerta para a sua complexidade nas sociedades atuais
atendendo, em particular, aos desafios com que estas se têm vindo a confrontar e ao papel que
os professores, atores educativos privilegiados, são chamados a desempenhar;
- a FIP é o primeiro passo para o percurso de desenvolvimento profissional, devendo este
ser continuado na formação em exercício e, por isso, deve-se ter em atenção o que ela pode e
deve proporcionar;
- os currículos de FIP, entendidos como o conjunto de aprendizagens que se pretendem
desenvolver nos futuros professores, se da responsabilidade das Instituições de Ensino Superior,
devem ser enquadrados em cenários que tenham em linha de conta, de um modo articulado, a)
o conhecimento produzido sobre as desejadas aprendizagens e formas de as organizar e
potenciar, b) normativos legais que os regulem, em conformidade com o que a literatura
recomenda, e c) o contexto onde eles se desenvolvem, em particular ao nível das instituições
(por exemplo, recursos humanos e físicos disponíveis);
- qualquer processo de pensar e (re) pensar os currículos de FIP é certamente complexo,
na medida em que envolve muitas variáveis, e por isso deve ser feito de forma sistémica, sendo
que o seu sucesso depende, em grande medida, do perfil dos formadores de professores.
Por fim, espera-se que este texto traga contributos importantes para se (re)pensarem os
currículos de FIP em STP, na certeza de que o PAISE-STP em geral, e a sua componente 1 em
particular, se constitui como um elemento de apoio a esse processo.
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Introdução
A Prática Pedagógica Supervisionada (PPS) corresponde a um momento charneira na
formação inicial de professores. Na Universidade de Aveiro (UA), nos vários cursos de mestrado
que habilitam para a docência no ensino não superior, a PPS decorre ao longo dos dois últimos
semestres do curso, maioritariamente em escolas protocoladas com a instituição de formação,
de acordo com o plano curricular dos diferentes mestrados. A PPS, com uma função
essencialmente profissionalizante, tem como principal finalidade o desenvolvimento de
competências adequadas ao exercício da prática docente responsável, incluindo uma
componente de reflexão crítica, com recurso à investigação sobre a ação.
Este texto tem como objetivo apresentar e discutir a componente de PPS nos cursos de
formação inicial de professores da UA, identificando potencialidades e limitações, procurando
responder a quatro questões que estruturam o texto em subtópicos.
As respostas que propomos dar a estas perguntas constituem objeto de partilha entre pares
e de questionamento mútuo, com vista à busca da melhoria educativa, na área da formação
inicial (FI).
Como se organiza e funciona a Prática Pedagógica (PP) na UA?
As bases que sustentam a organização e funcionamento da PP na UA assumem uma tripla
natureza, na medida em que: i) seguem os normativos legais a nível nacional (Decreto-Lei
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79/2014) e a nível institucional (Regulamento 793/2018 – Regulamento das Unidades
Curriculares Prática de Ensino Supervisionada e Seminário dos Ciclos de Estudos Conducentes
ao Grau de Mestre em Ensino da Universidade de Aveiro; ii) apoiam-se em quadros concetuais
provenientes da literatura sobre a construção da profissionalidade docente e formação de
professores, com destaque para o Perfil geral de desempenho profissional do educador de
infância e dos professores do ensino básico e secundário (Decreto-Lei 240/2001) e nos
descritores de Dublin, adotados no Quadro de Qualificações do Espaço Europeu do Ensino
Superior; iii) e ainda dependem, cada ano letivo, das condições e opções de operacionalização
da equipa de coordenação da PP e das escolas cooperantes que aceitam colaborar com a UA,
incluindo aqui o grupo de orientadores cooperantes (professores profissionalizados que exercem
a sua atividade nas escolas básicas e secundárias protocoladas com a UA) e que nos são
indicados pelos diretores das escolas e agrupamentos de escolas como disponíveis e
capacitados científica e pedagogicamente para receberem nas suas turmas professores
estagiários, em FI, no âmbito da PPS.
O Decreto-Lei 79/2014 estabelece em Portugal o regime jurídico de habilitação profissional
para a docência, a nível de mestrado para todos os níveis de ensino não superior, reconhecendo
que à licenciatura “cabe assegurar a formação de base na área da docência” e ao mestrado
“cabe assegurar um complemento dessa formação que reforce e aprofunde a formação
académica, incidindo sobre os conhecimentos necessários à docência nas áreas de conteúdo e
nas disciplinas abrangidas pelo grupo de recrutamento para que visa preparar. Cabe igualmente
[…] assegurar a formação educacional geral, a formação nas didáticas específicas da área da
docência, a formação nas áreas cultural, social e ética e a iniciação à prática profissional, que
culmina com a prática supervisionada.” (DL 79/20014, preâmbulo).
Tendo em vista a organização da PPS, anualmente a equipa coordenadora da PPS revê e
atualiza o programa de formação, de acordo com as linhas orientadoras descritas no
Regulamento 793/2018, respeitando as dimensões do Perfil geral de desempenho profissional
do professor que continua a constituir-se como um referente nacional para a FI e FC dos
professores dos vários níveis do ensino não superior: a dimensão profissional, social e ética; a
dimensão do desenvolvimento do ensino e da aprendizagem; a dimensão da participação na
escola e a relação com a comunidade; e a dimensão do desenvolvimento profissional ao longo
da carreira. Tendo também por referente os descritores de Dublin, o futuro professor, na sua FI,
deve desenvolver determinadas competências que envolvem desde o conhecimento e
compreensão de diferentes conteúdos de vária natureza (disciplinar, conteudinal, organizacional,
pedagógico-didática, ….); à sua aplicação em situação real de ensino; à avaliação, reflexão e
Universidade de São Tomé e Príncipe – 26 e 27 de novembro de 2020

52

análise crítica das situações educativas, tendo em vista a tomada de decisão informada; à
comunicação oral e escrita, usando diferentes suportes, nomeadamente suportes digitais de
comunicação a distância; à autonomia e cooperação com os colegas e outros atores educativos.
É por isso que as estratégias e atividades previstas no programa de formação, tendo como
finalidade a construção da profissionalidade docente, contemplam a informação (através de
leituras e participação em seminários de formação); a observação, conceção, desenvolvimento
e análise de práticas em contexto escolar, cooperando com os pares; a redação do relatório de
estágio, com base num projeto individual (geralmente de tipo investigação-ação), devidamente
fundamentado, do ponto de vista conceptual, metodológico e pessoal/profissional; a reflexão
sobre o seu próprio percurso de formação, ressignificando experiências e reconstruindo
competências (Andrade & Martins, 2017).
Em termos de operacionalização prática, podemos dizer que a componente de iniciação à
prática profissional (estágio) na UA é constituída por duas unidades curriculares (UC) anuais,
que ocorrem no último ano de FI (2.º ano do mestrado), intimamente ligadas entre si: a PPS, que
se desenrola em contexto educativo/escolar e o Seminário de Orientação Educacional (SOE), de
apoio individualizado à elaboração do Relatório de Estágio (RE), que será objeto de provas
públicas, para conclusão do mestrado em ensino.
Para realizar a PPS, os estagiários organizam-se preferencialmente em díades, orientados
por um orientador cooperante nas escolas (um por disciplina) e por um orientador (supervisor)
da Universidade (também um por disciplina); as intervenções em contexto educativo/escolar
perfazem 16 horas semanais de atividades de prática (planificação, observação, lecionação),
evoluindo da responsabilização coletiva à individual, obedecendo a um conjunto de fases de
complexidade crescente de aproximação à profissão. No contexto educativo (escola), as
atividades de formação consistem sobretudo na observação do contexto (tendo em vista a sua
descrição e caracterização, a constar no Relatório de Estágio), a observação de práticas, as
intervenções de curta, média e longa duração (desde a intervenção pontual e colaborativa de
uma manhã ou uma tarde, passando pela intervenção de um-dois dias, até à intervenção
semanal), a reflexão orientada sobre as práticas desenvolvidas e a (re)programação das aulas
com os orientadores das escolas.
Na Universidade, semanalmente, os estagiários reúnem com os supervisores da UA para
acompanhamento dos trabalhos, reflexão sobre as práticas e orientação da elaboração do
Relatório de Estágio.
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Quem são os diferentes intervenientes na PP e qual o seu papel?
Na resposta a esta questão identificámos duas classes de intervenientes: i) os
intervenientes ao nível da operacionalização da PP, do seu funcionamento; ii) e os intervenientes
ao nível dos processos e produtos da PP. Tal como referido no ponto anterior, no estágio
intervêm diretamente os orientadores/supervisores da UA, os orientadores das escolas
(professores profissionalizados, experientes) e os estagiários. As funções de uns e outros e as
tarefas que lhe estão atribuídas encontram-se descritas no Regulamento n.º 793/2018. Assim,
cabe por exemplo ao orientador da escola “Assegurar a orientação pedagógico-didática da
Prática de Ensino Supervisionada dos estudantes estagiários, através da supervisão, ao nível da
preparação, desenvolvimento, observação e análise crítica de aulas e de outras atividades
educativas”; “Promover a integração dos estudantes estagiários na Escola Cooperante e no
meio, pela participação nas atividades educativas”; ao orientador da Universidade cabe, por
exemplo, “Promover a dimensão reflexiva e colaborativa da formação” e avaliar os estagiários; e
ao estagiário, “Realizar experiências de aprendizagem que promovam o seu desenvolvimento
pessoal, social e profissional, em interação com o contexto educativo em que se inserem e sob
responsabilidade do Orientador Cooperante”. Esta organização da PP possibilita uma supervisão
vertical (exercida pelos orientadores e supervisores da escola e da Universidade) e uma
supervisão horizontal, colegial, interpares, desenvolvida pelo colega do grupo de estágio.
Para além destes intervenientes que são agentes no processo de FI, poderemos ainda
considerar intervenientes de ordem documental. Referimo-nos em concreto a dois tipos de
documentos que representam o processo de aprendizagem profissional e de desenvolvimento
individual, tal como ele é vivido por cada um dos estudantes em estágio, futuros professores: o
portefólio reflexivo e o relatório de estágio a que já aludimos acima.
O portefólio, com uma componente individual e outra de grupo, integra os trabalhos que
vão sendo desenvolvidos ao longo da PP, em articulação com o projeto de Seminário sobre o
qual se debruça o relatório de estágio. O portefólio engloba: trabalhos de caracterização do
contexto de ação educativa; planificações das intervenções em sala de aula; recursos (materiais)
didáticos relativos às intervenções efetuadas; registos escritos reflexivos, diários ou semanais,
de análise crítica das atividades desenvolvidas; instrumentos de acompanhamento, observação
ou avaliação dos alunos; e um relato crítico/reflexivo global final (meta reflexão), dando conta do
percurso de formação efetuado pelo futuro professor.
Por sua vez, o relatório de estágio (RE) é um dispositivo individual de formação que
proporciona ao futuro professor confrontar-se com os contextos de ação, dar-lhes significado,
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mediar a relação entre reflexão e ação, narrar a experiência vivida e desenvolver uma atitude
investigativa perante a prática, através da escrita. Como referimos com Andrade, a propósito do
RE:
“O processo de escrita do relatório de estágio concebe-se como um tempo de construção
de conhecimento profissional, onde os saberes teóricos e práticos, adquiridos pela leitura de
textos e/ou escuta de especialistas, bem como pela experienciação de situações educativas
concretas, são restituídos num processo de comunicação do percurso de formação.” (Andrade
& Martins, 2017, p. 138).
O RE destina-se, portanto, à conceptualização, teorização e avaliação das situações de
prática e tem como objetivos: conceptualizar e definir um projeto próprio de desenvolvimento
profissional; desenvolver a competência reflexiva; posicionar-se perante situações dilemáticas;
aprender a aprender ao longo da profissão. Passemos agora à terceira questão.
Qual a importância da PP na formação dos futuros professores e quais as suas
finalidades?
Tal como refere o Regulamento, a PP visa o desenvolvimento, em situação de formação
cooperativa, de competências adequadas ao exercício da prática docente responsável e da
reflexão crítica sobre ela. Podemos dizer que a PP, por um lado, tem como finalidade a
construção do conhecimento profissional, pela “mobilização integrada de saberes adquiridos nas
diferentes componentes da formação inicial do estudante estagiário, com vista à construção
situada do conhecimento profissional, incluindo a resolução de problemas emergentes na/da
prática” (Regulamento n.º 793/2018, artigo 5.º) e, por outro lado, visa a construção da
profissionalidade docente do futuro professor, pela “integração progressiva e orientada dos
estudantes estagiários no exercício da atividade docente, desde a sala de atividades ou sala de
aula a outros espaços da comunidade educativa mais alargada” (idem).
A PP surge, assim, como um lugar de confluência, de interface, de encontro e de
mobilização de conhecimentos, capacidades e atitudes de vária ordem e de diferente natureza.
A PP é o lugar e o espaço onde se atualizam os conhecimentos e estes se transformam em
competências, assumindo aqui o verbo atualizar o duplo sentido de tornar atual, e ainda, tornar
ação, mobilizar para a ação, adequando os conhecimentos à temporalidade da ação, já que se
ser professor é cada vez mais exigente, então aprender a ser professor é igualmente um
processo exigente e complexo, importando conceber e “atualizar” programas de formação
capazes de dar resposta local e contextualizada aos desafios globais (Caena, 2014).
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Este aprender a ser professor faz parte do processo de construção do conhecimento
profissional docente, enquanto saber específico do professor, que o distingue de outros
profissionais e que é constituído por um corpo de conhecimentos, capacidades e princípios éticos
e deontológicos que regulam a atividade profissional docente (Dubar, 1991; Roldão, 2009). O
conhecimento profissional docente tem sido estudado por vários autores que reconhecem
diferentes dimensões que tornam o professor competente na sua ação de ensinar – fazer
aprender. Rios (2000) conceptualiza este conhecimento, ou competência, nas seguintes
dimensões: uma dimensão pedagógico-didática (que a autora designa de técnica), relacionada
com a capacidade de lidar com os conteúdos, conceitos, comportamentos e atitudes, e a
capacidade de saber construí-los e reconstruí-los com os alunos; uma dimensão estética, que
diz respeito à presença da sensibilidade, da criatividade e do seu uso numa perspetiva criadora
e criativa; uma dimensão política, que diz respeito ao compromisso social do professor, de
participação cívica, visando a construção coletiva de uma sociedade mais justa e equitativa para
todos; e uma dimensão ética, referente à orientação da ação fundada nos princípios do respeito
e da solidariedade.

Quais as principais dificuldades com que nos defrontamos?
Como em qualquer situação envolvendo processos de aprendizagem (profissional) e de
desenvolvimento, na PP há tensões e desafios que nos interpelam sobre como ir mais além.
Para tal, torna-se necessário identificar potencialidades do modelo de formação e
constrangimentos, ou seja, precisamos de conhecer, para compreender, compreender para agir
e mudar (melhorar). Assim, no final de cada ano letivo é comum passar um questionário anónimo
aos estagiários de modo a identificar aspetos positivos e negativos no programa de formação e
no modo como foi operacionalizado nesse ano letivo, o que depende de vários fatores, ligados
ao triângulo: programa de formação – estagiários – contextos de formação (Universidade e
Escolas).
De uma análise global das respostas dadas pelos estudantes no final do ano letivo
2018/2019, ressaltam os seguintes aspetos negativos: a impreparação e desmotivação dos
professores cooperantes (orientadores das escolas), muitas vezes no final da carreira ou
“empurrados” para a orientação pelos diretores das escolas; a falta de comunicação entre os
orientadores/professores das escolas e os orientadores/supervisores da UA; a localização das
escolas, muitas vezes muito afastadas da UA; a formação bietápica (primeiro uma licenciatura
não profissionalizante, generalista, seguida de um mestrado profissionalizante, acarretando um
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tardio contacto com a prática nas escolas); a gestão do tempo (o ano de estágio é muito exigente,
com várias solicitações, quer na escola, quer na UA e envolve a elaboração de vários trabalhos
com prazos muito limitados) e o desfasamento entre teoria e prática. Como principais aspetos
positivos surge o papel dos orientadores/professores cooperantes, sobretudo ao ajudarem o
futuro professor no processo de socialização profissional, iniciando-o na profissão docente; o
acompanhamento dispensado pelos orientadores (das escolas e da UA); as relações
interpessoais entre professores, orientadores, colegas e alunos, com enfoque em atitudes e
comportamentos tais como confiança, promoção da autonomia, entreajuda; os recursos e
equipamentos das escolas (melhor equipadas, por vezes, do que a própria Universidade).

Conclusões
Da leitura dos questionários sobressaem velhos mitos e constâncias, ligados à procura
ainda de uma dimensão, apelidada de “prática” pelos estagiários, mas que se traduz na busca
de receitas e da aplicabilidade de modelos prontos a usar, independentemente da complexidade
e especificidade de cada contexto/escola em particular; notam-se ainda fenómenos de
aculturação, no contacto com a realidade das escolas, traduzidos num baixar de braços e no
ceticismo relativamente à possibilidade da mudança pedagógica. Por outro lado, questiona-se o
lugar da investigação feita pelos estagiários no âmbito da PP, o que reforça, mais uma vez, a
opção de alguns estagiários, futuros professores, por uma vertente “técnica” da aprendizagem
profissional, em detrimento de uma vertente mais questionadora e reflexiva, considerando a
formação mais académica do que profissionalizante, tal como também assinalado por Flores,
Vieira, Silva, & Almeida (2016), indo as investigações produzidas pelos estagiários mais no
sentido da “produção de conformidade” do que da “transgressão inovadora”.
Surge ainda a velha dicotomia universidade-escola, substituída por vezes pelo binómio
teoria-prática, questões e tensões que têm vindo a ser assinaladas por Nóvoa (2019) e outros
autores que reclamam um espaço, de interface, que possa harmonizar o encontro desejável entre
os vários espaços e tempos onde decorre a formação, construindo um desejável terceiro espaço
(Zeichner, 2010), um espaço entre, de mediação profissional, onde diferentes tipos de
conhecimento possam encontrar-se.
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A Prática Pedagógica no caso da História da USTP
Palavras-chave: prática pedagógica; supervisão; aula demonstrativa
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Introdução
Segundo Machado (2005), a Prática Pedagógica (PP) torna-se às vezes um tormento,
pois que poucos se haviam dedicado a um tal trabalho com o zelo necessário, uma vez que, para
muitos, prática não se teoriza, prática se pratica.
Coloca-se assim a descoberto a filosofia da educação que fundamenta a práxis de cada
um.
Assim, são vários os pontos de vista sobre a prática pedagógica:
a)

dos comportamentalistas, que entendem a prática pedagógica como actividade

exclusivamente observável que gere uma actividade concreta, cujos resultados devem ser
registados e comprovados;
b)

dos cognitivistas, que entendem a prática pedagógica como actividade que

desenvolve o raciocícínio do educando e que o leva a resolver os problemas;
c)

dos humanistas, que validam o processo de ensino-aprendizagem, priorizando as

relações humanas.
Na verdade, todas elas estão interligadas na lógica de que o conhecimento e o ensinoaprendizagem contribuem decisivamente para moldar o comportamento, dando ênfase à
contribuição para a formação do sujeito integrado.
Assim, torna-se necessário explicar com clareza aos futuros professores que prática
pedagógica deve ser adotada em seus cursos, tendo em conta que professores e estudantes
precisam de entender o que a referida prática lhes pode trazer.
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Precisamos de transmitir que a prática pedagógica que fazemos permite-nos delimitar os
parâmetros segundo os quais desenhámos e fazemos as projecções do ser professor em
construção, tal e qual a história é uma ciência em permanente construção.
A PP no curso de História
Nossos alunos dos cursos de licenciatura veem em grande parte dos seus professores
exemplos de experiências acumuladas, autoconfiança adquirida ao longo dos anos que podem
servir de sustentação para seus projectos na vida profissional, pessoal, académica e cidadã.
Tal como todos os cursos da USTP, a prática pedagógica no Curso de História é organizada
no 4º ano.
Começamo-la, normalmente, na turma, onde habitualmente decorrem as nossas aulas,
sendo que a 1ª coisa para a qual chamamos a atenção é a responsabilidade acrescida do
professor em sala de aula.
Um dos primeiros temas de cariz teórico que apresentamos é a questão da supervisão ou
orientação da prática pedagógica. Dizemos a todos os participantes que, na referida turma, todos
são candidatos a ser professores. A participação de cada um na organização de uma aula deve
constituir em acto pedagógico de qualidade equiparada ao professor sénior da turma.
Assim, definimos os seguintes cenários:
A)

O cenário da imitação artesã, no qual o mestre é o modelo a seguir pelos novos

professores. Com base nos professores mais experientes, os estudantes/professores mais
novos assistem suas aulas no sentido de tirar o maior proveito;
B)

O cenário de aprendizagem pela descoberta guiada. Tendo em conta a eficácia ou

ineficácia do modelo anterior, este modelo vai estimular as investigações sobre as características
do Professor. Assim, o futuro profissional deveria então conhecer modelos teóricos e ter, se
possível, a oportunidade de observar outros em diferentes situações;
C)

O cenário behaviorista: os candidatos a professor deveriam observar vários

professores em interacção com os seus alunos com o objectivo de analisarem a maneira como
ambos reagem uns com os outros, demostrando a ligação entre a teoria- prática.
D)

O cenário clínico, proposto pelos professores da universidade de Harvard (Gogan,

Goldhamer e Anderson), cujo objectivo principal consiste em melhorar a prática do ensino dos
professores na sala de aula, que constitui a referida “clínica”;
E)

O cenário Psicopedagógico (modelo de Stones), no qual existe um denominador

comum de natureza psicopedagógica entre todos os professores, seja qual for a disciplina a
ensinar;
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F)

O cenário pessoalista de Fuller, que preconiza um programa baseado nas

necessidade e preocupações sentidas pelo professor.
Passada essa fase, nos preocupamos com outras questões de índole teórica.
O rumor fastidioso da voz do professor de História, o desfilar inflexível de factos, datas, o
infindável tomar de apontamentos, ainda por cima, quando se lida com as questões do passado,
colocam-nos perante problemas inquietantes. Porém, sempre se concordou que um dos
objectivos centrais do ensino da História é a “transmissão de uma herança, sendo o estilo mais
característico, o narrativo, o qual os alunos-professores devem encarar com muita
responsabilidade, trabalho sério, abnegado, pesquisa permanente por forma a fechar caminho
às falsificações da História”, como analisou Marc Ferro (1994).
Contrariando uma tendência para a ligeireza e falta de rigor, aconselhamos os nossos
estudantes-candidatos a professores a evitar erros técnicos que se tornarão indeléveis nos
alunos que os repetirão por mimetismo por toda a vida, investindo em trabalho aturado de
pesquisa e preparação das aulas.
Assim, colocamos-lhes as seguintes questões:
1)

Como ultrapassar a insipidez, a falta de segurança na transmissão dos conteúdos

das aulas?
2)

Como se pode tornar o conteúdo pertinente e atractivo?

3)

Que postura adoptar na sala de aula?

A resposta a essas e outras perguntas é dada com soluções direccionadas para o melhor
funcionamento da aula proposta.
A 2ª fase da prática pedagógica consiste nas aulas demonstrativas na turma, a partir de um
tema escolhido pelo aluno-Professor, apresentado perante os supervisores e seus colegas, em
que são analisados:
• O Plano de aula apresentado;
• O domínio do conteúdo;
• A colocação de voz;
• A linguagem correcta e os “atropelos” à língua;
• A postura na aula, o domínio das questões éticas, o trato cordial no relacionamento com
os alunos hipotéticos;
• O trabalho com os materiais didácticos (mapas, gravuras, desenhos). Não se vá falar, por
exemplo, do Egipto Antigo, dos reinos Yorubas da África Ocidental, da Grécia e Roma antigas,
etc., sem indicar no mapa!
• A questão da gestão do tempo.
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Depois da apresentação de dois/três alunos, procedemos à análise das suas prestações,
direccionando-lhes críticas construtivas ou elogios, quando for o caso.
A 3ª fase consiste na deslocação às escolas, onde visitamos os alunos-professores em sala
de aula.
Esta fase tem sido para nós algumas vezes aliciante, mas muitas vezes angustiante.
Angustiante, porque lidamos com imensas escolas inapropriadas para um ensinoaprendizagem eficaz: salas cheíssimas de alunos, escuras, mal arejadas pátios e corredores
barulhentos sem que quase nada seja feito para estancar a situação.
Outra angústia se relaciona com os nossos próprios alunos em prática pedagógica: estão
4 anos na Faculdade, mas não fazem o uso dos vários conteúdos que aprenderam. São muito
redutores; colam-se apenas aos manuais (caso dos da 7ª e 8ª classes), alguns deles com
necessidade urgente de revisão. Perdem demasiado tempo a escrever no quadro quando
poderiam ser mais interactivos com os alunos, uma vez que grande parte deles possui material
didáctico.
Nossas angústias não terminam aqui. Vemos alunos escrever conceitos históricos
completamente errados, escrita de palavras erradas, entre outros.
Temos tido também muito boas práticas. Alguns candidatos a professores constroem
materiais didácticos, têm postura adequada, interagem perfeitamente com os alunos, não
perdem de vista o foco da aula, utilizam devidamente o tempo entre o expositivo, a colocação de
ênfase nos objectivos a atingir e terminam a tempo de passar um trabalhinho para casa.
Na análise que fazemos conjuntamente com esses alunos, após essas visitas ao terreno,
somos obrigados a regressar mais duas, três vezes até notarmos que houve melhorias.
Conclusão
Enfim, é uma tarefa árdua e contínua, que a cada ano se repete, com a busca de candidatos
que se dediquem ao ensino da História, uma ciência em permanente construção, como
constatámos no início da presente apresentação.
Agradecida pela vossa atenção.
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Introdução
O presente trabalho tem como objetivo analisar a prática pedagógica dos professores do
ensino secundário. Justifica-se a importância do desenvolvimento deste tema pois, no ensino
secundário, tem-se notado um empirismo tradicional enraizado sem o equilíbrio com a inovação,
contrariando o que vem exposto nos documentos que regem o Sistema Educativo de São Tomé
e Príncipe no que toca ao sector do ensino secundário (Lei de Bases do Sistema Educativo e
Estatuto da Carreira Docente).
Tomámos como referencial teórico autores como Flávia Vieira, Jiménez Raya, Paulo Freire,
entre outros. Do ponto de vista metodológico, tratou-se também de um estudo baseado no
acompanhamento de professores, que teve como instrumento a Grelha de Observação de Aula
e a Ficha de Registo da Visita da Equipa de Supervisão Pedagógica à Escola, instrumentos a
partir dos quais elaboramos gráficos dos itens analisados. A análise dos itens observados foi
fundamental para concluirmos o estudo sobre a prática pedagógica dos professores e,
consequentemente, favorecer a nossa prática profissional e refletirmos sobre a legislação vigente
(ou inexistente) que rege o ensino Secundário e a realidade das escolas. Assim sendo,
enfatizamos que este

trabalho foi interessante para nós, como supervisores, pois pudemos

vivenciar teorias de autores que refrescaram a nossa memória, o que nos permitiu concluir que,
em muitos casos, a prática pedagógica no contexto pesquisado tem sido vivenciada de forma
tradicional.
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Práticas pedagógicas no Ensino Secundário
No contexto do presente trabalho afastamo-nos da noção de supervisão associada à função
de inspecção e controlo, embora durante décadas esta tenha sido a tradição no nosso país,
perfilhando a visão de Flávia Vieira (2009) que define a supervisão como a teoria e prática de
regulação de processos de ensino e aprendizagem em contextos educativos formais, instituindo
a pedagogia como o seu objecto.
Concordamos ainda com Flávia Vieira quando afirma que pedagogia sem supervisão é
menos pedagógica, tal como o será a supervisão sem uma visão da pedagogia (Vieira, 2009:
200), pois a supervisão, quando orientada por uma visão crítica de pedagogia, torna a acção
pedagógica mais consciente, deliberada e susceptível à mudança, na medida em que obrigada
o docente a uma reflexão constante e continuada da sua acção.
Constitui principal função de supervisão pedagógica, enquanto prática de regulação,
transformar as teorias e práticas pedagógicas, reflectir criticamente sobre as possibilidades de
melhoria da educação, promovendo no professor e nos seus alunos “competência para se
desenvolverem como participantes autodeterminados, socialmente responsáveis e criticamente
conscientes em (e para além de) ambientes educativos “(Jiménez Raya et al., apud Vieira, 2009:
203).
Como afirma Flávia Vieira, “só esta visão da educação garantirá que a autonomia do
educador se construa em estreita ligação com autonomia dos educandos e não à sua margem,
instituindo autonomia como interesse colectivo” (idem). Com base nesta concepção de
supervisão pedagógica, o sector de supervisão pedagógica do ensino secundário apresenta,
seguidamente, o seu ponto de vista sobre a prática pedagógica, com base em dois momentos:
i) à luz de alguns princípios reguladores de uma prática pedagógica de natureza transformadora
e orientação emancipatória e ii) visão sobre a prática pedagógica dos docentes sob a sua tutela
.
i)

Princípios reguladores de uma prática pedagógica de natureza transformadora e

orientação emancipatória
•

Criação de espaços de decisão do professor e de condições para que este assuma um
papel potencialmente emancipatório por referência a critérios como a reflexividade, a
negociação e a regulação;

•

Promoção da comunicação dialógica, através do cruzamento de experiências,
interesses e expectativas, necessidades, num processo interactivo que se caracteriza
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por um elevado grau de contingência, simetria e democraticidade, facilitador da
construção social de saber;
•

Articulação entre prática reflexiva e pedagógica para a autonomia, com reflexos na
definição das finalidades, conteúdos e tarefas da supervisão;

•

Inovação de práticas pedagógicas (desafiar rotinas);

•

Partilha de teorias e práticas pedagógicas com os pais/encarregados de educação;

•

Encorajamento dos alunos na procura de soluções adequadas face aos valores e
práticas sociais educativas.
Extrapolando estes princípios reguladores para a nossa realidade santomense, uma

reflexão inovadora acerca da prática dos professores no dia a dia é urgente. A tendência para
um empirismo tradicional permanente sem um equilíbrio entre inovação e tradição é
preocupante, pois nota-se a mera reprodução de práticas de ensino, sem espírito crítico ou
esforço de mudança.
O sector da supervisão realiza com os professores, no início do ano lectivo, a planificação
de conteúdos anuais, trimestrais e quinzenais. Ao longo do ano lectivo, os Delegados de
disciplina realizam encontros quinzenais, chamados de reunião de preparação metodológica
(RPM), com os professores do colectivo para verificação do cumprimento dos conteúdos
planificados, troca de experiências com aulas demonstrativas/simuladas, elaboração das
avaliações sumativas, dentre outros assuntos de interesse do colectivo. Os Delegados de
disciplina asseguram o funcionamento das disciplinas e são representantes pedagógicos na
escola. (Despacho 38).
Os supervisores realizam acções de formação, que visam a melhoria do processo do
ensino-aprendizagem. Os professores são, ainda, submetidos a acções de formação dos
projectos dos parceiros de educação. Essas acções visam a actualização dos conhecimentos e
a inovação das práticas pedagógicas.
A preocupação com a pessoa dos futuros professores é central na reflexão educacional e
pedagógica. Sabemos que a formação depende do trabalho de cada um. Sabemos também que
mais importante do que formar é formar-se; que todo o conhecimento é autoconhecimento e que
toda a formação é autoformação. Por isso, a prática pedagógica inclui o indivíduo, com suas
características.
Por outro lado, a escola precisa de mudar institucionalmente. O desenvolvimento pessoal
e profissional depende muito do contexto em que exercemos a nossa actividade. Todo o
professor deve ver a escola não somente como o lugar onde ele ensina, mas onde aprende. A
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actualização e a produção de novas práticas de ensino só surgem de uma reflexão partilhada
entre os colegas. Essa reflexão tem lugar na escola e nasce do esforço de encontrar respostas
para problemas educativos. Tudo isso sem cair em meras afirmações retóricas. Todavia, nada
vai acontecer se as condições materiais, salariais e de infra-estruturas não estiverem
devidamente asseguradas. As escolas com turmas superlotadas, sem ventilação adequada, a
falta de água permanente, casas de banho precárias para professores e alunos, espaço interior
da escola invadido por estranhos, salas sem portas e janelas, os não docentes indevidamente
na realização de tarefas, etc.; tudo isto dificulta a transformação de práticas pedagógicas. A sala
de aulas também exige, hoje, inovação, sendo apetrechada minimamente com as novas
tecnologias para que o professor possa exercer práticas pedagógicas eficazes.
Entendemos, por isso, que o debate sobre a formação é indissociável de políticas de
melhoria das escolas e de definição de uma carreira docente digna e prestigiada.
Segundo Paulo Freire (2002), a formação é algo que pertence ao próprio sujeito e se
inscreve num processo de ser (nossas vidas e experiências, nosso passado, etc.) e num
processo de ir sendo (nossos projetos, nossa ideia de futuro). Paulo Freire explica-nos que ela
nunca se dá por mera acumulação. É uma conquista feita com muitas ajudas: dos mestres, dos
livros, das aulas, dos computadores. Mas depende sempre de um trabalho pessoal. Ninguém
forma ninguém. Cada um forma-se a si próprio.
No nosso contexto, o interesse de fazer uma formação está directamente na ideia de
“ganhar mais dinheiro” ou de promoção na carreira docente. Quando o professor é convocado
para uma formação, ele só se interessa em fazer a formação se receber algum subsídio em
dinheiro, mostrando pouco interesse na actualização da sua prática pedagógica. Temos, todos
os anos, professores com formação inicial para o ensino básico, com muitos anos de serviço,
que acabam a licenciatura a nível do ensino secundário e que exigem transferência para
pertencerem ao quadro do ensino secundário, onde o salário do professor é mais elevado.
Não obstante estas dificuldades com que se debate o nosso ensino, o sector do Ensino
Secundário tem sido beneficiado de projectos educativos inovadores dos parceiros da educação,
ao longo de vários anos, deste modo, acompanhando a actualização universal dos programas
curriculares.
ii) Visão sobre a prática pedagógica dos docentes
O exposto acima permite reflectir sobre qual a aceitação e a importância que atribuímos à
prática pedagógica, pois pensar a prática pedagógica implica assumir um modelo de formação
de professores, um modelo que reflicta qual o perfil desejável do profissional a formar.
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Conceber um referencial de competências que defina o perfil de saída dos
estudantes/futuros professores torna-se, assim, imperativo. As competências definidas devem
ser desenvolvidas ao longo do curso e o currículo deve ser disso espelho, ou seja, todas as
disciplinas devem constituir-se como contributos para o perfil desejável do professor a formar, e
não se remetendo exclusivamente essa função para o trabalho a desenvolver na disciplina de
prática pedagógica e no estágio, pois a tradicional separação entre formação de professores e
prática, assim como a ideia de que os professores são meros implementadores e não produtores
de conhecimento (Zeichner, 2000), ou seja, considerados como meros executores na aplicação
de “receitas”, está, hoje, ultrapassada.
Reflectir e estabelecer linhas orientadoras para o perfil do docente a formar, bem como
definir competências a desenvolver e a adquirir devem ser pontos prévios à concepção de
qualquer plano de estudos de formação de professores e, como tal, um atributo da instituição de
formação.
Face ao acompanhamento proporcionado pelo sector de supervisão pedagógica, aos
professores passaremos a elencar algumas constatações observadas no terreno.
Nas observações das aulas utiliza-se uma grelha na qual se verifica o desempenho dos
professores relativamente à prática pedagógica. Os gráficos que se seguem ilustram o grau
percentual de cumprimento dos itens presentes na grelha de observação de aulas.
As amostras não contemplam o n.º total de professores. Entre os professores novos dos
dois últimos anos, foram selecionados, aleatoriamente, 10 professores das seguintes disciplinas:
Português, Matemática, Física, Geografia, História e Química.
Nos gráficos, destaca-se o seguinte:
• Gráfico I - Planificação de aulas: 66% e 63% dos professores não definem os objectivos
e não identificam as actividades a realizar;
• Gráfico II - organização da aula: os professores revelam melhoria de conhecimento e
aptidão neste campo;
• Gráfico III - Processo de ensino-aprendizagem: entre 66% e 80% dos professores
precisam de melhoria neste aspecto;
• Gráfico IV - Interação professor-aluno: 56% revelam pouca aptidão para estimular os
alunos, 70% precisa de melhorar as técnicas que permitem reforçar a auto-estima dos alunos.
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Gráfico I
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Gráfico III
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Gráfico IV

Interação professor-aluno
43,3

56,7

70,0
45,0

65,0

55,0
30,0

31,7

Revela e estimula
Estimula uma interação Cria oportunidades para Dá feedback construtivo
curiosidade e entusiasmo. correta e construtiva na reforçar a auto-estima dos aos alunos quanto ao seu
sala de aula.
alunos
desempenho

Adequado % +

A Melhorar% -

Como se pode observar, há necessidade de melhoria de alguns aspectos da prática
pedagógica. Todavia, gostaríamos de realçar que também se tem verificado algumas actuações
muito positivas, que concorrem para a melhoria do processo de ensino-aprendizagem, entre elas
o recurso a práticas pedagógicas inovadoras promotoras de uma aprendizagem mais
consentânea com os tempos modernos, entre elas:
a)

Programas que estimulam o prazer pela leitura (ex. criação de Clubes de leitura;

porém, embora em algumas escolas se tenha tentado desenvolver os clubes de leitura, tem-se
deparado com alguns factores de estrangulamento);
b)

Aprendizagem compartilhada (os alunos, através do trabalho de pares ou grupos,

têm a oportunidade de ensinar algo aos seus colegas);
c)

Tecnologias (promoção do uso da tecnologia e internet a favor da realização de

práticas mais inovadoras);
d)

Valorização dos valores identitários (dramatização em língua nativa de uma peça

escrita em português, Felizmente Há Luar!; reconto em língua nativa de textos em português).
Considerações finais
A prática pedagógica devia ser parte integrante da formação inicial dos professores e no
exercício contínuo dos mesmos. O trabalho escolar precário não ajuda no desenvolvimento
profissional dos professores e a inclusão de docentes sem formação inicial adequada pouco
contribui para o processo de ensino-aprendizagem. Os professores devem ter maestria para lidar
com problemas sociais e adaptar-se a situações imprevisíveis no exercício da docência.
As condições de trabalho apresentam-se como factor determinante na prática pedagógica
desde meios de ensino adequados, estendendo-se ao número de alunos por turma, carga
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horária, materiais didáticos, espaço físico e áudio visual. A prática pedagógica determina a
qualidade de ensino. Esta não se ensina numa reunião de preparação metodológica quinzenal,
e não se aprende sem ter uma base da pedagogia e a didáctica do ensino.
O sector da supervisão tem tido sempre a preocupação de promover uma prática
pedagógica com responsabilização sobre a melhoria. Todos os anos, na primeira semana do
início do ano lectivo, os supervisores realizam encontros de trabalho de planificação dos
conteúdos com os delegados e professores de disciplina, de acordo, com o calendário escolar
aprovado. Por outro lado, durante o ano lectivo, acompanha os professores nas reuniões de
preparação metodológica, onde os mesmos discutem os melhores métodos/estratégias a serem
aplicadas nas aulas. São, também, observadas as aulas dos professores, no intuito de evidenciar
a aplicação das orientações/aptidão dos docentes.
Constata-se o uso predominante do método expositivo, ainda, em muitos professores,
apesar de ter sido debatido nos encontros que um dos perigos deste método está relacionado
com as perdas e distorções frequentes na comunicação oral. Deve ainda ter-se em atenção que
a memória dos indivíduos é selectiva e que a memorização é mais difícil quando se trata de uma
quantidade significativa de novos conceitos. O sector tem orientado para a prática do método
interrogativo que consiste num processo de interrogações verbais, dirigidas pelo professor,
normalmente do tipo pergunta/resposta. O objetivo deste procedimento é levar o aluno a
descobrir os resultados correctos e desejados. Desta forma, o professor é um participante activo,
mais ao nível das questões formuladas, do que das respostas encontradas (embora muitas vezes
tenha que reformular as questões para um melhor entendimento).
Rematando, entendemos a supervisão como uma acção de regulação sistemática da
prática pedagógica, através de procedimentos de reflexão, experimentação e avaliação com
finalidade da melhoria dos resultados escolares, sem perder de vista a formação inicial e
actualização do professor, como a garantia do desenvolvimento profissional.
Referências bibliográficas
Freire, P. (2002). Pedagogia da autonomia: saberes necessários à prática educativa. 21. ed. São
Paulo: Paz & Terra.
Jiménez Raya, M.; Lamb, T.; Vieira, F. (2007). Pedagogy for autonomy in language education in
Europe: towards a framework for learner and teacher development. Dublin: Authentik.
Vieira, F. (2009) Para uma Visão Transformadora
https://www.scielo.br/pdf/es/v30n106/v30n106a10.pdf
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Zeichner, K. (2000) Formação de Professores: contacto directo com a realidade escola. Revista
Presença Pedagógica.34 (6), Brasil.
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Legislação
Decreto-Lei N.º 5/2011, São Tomé e Príncipe - Diário da República, N.º 31, de 18 de Abril de
2011.
Despacho N.º 38, Ministério da Educação e Cultura, de 2010
Lei N.º 4/2018, São Tomé e Príncipe - Diário da República, I Série, N.º 14, de 18 de Fevereiro
de 2019.
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Prática Pedagógica – diferentes olhares

“A minha experiência de prática pedagógica na licenciatura em língua
portuguesa”
Palavras-chave: estratégias; formação académica; planos de aulas; prática pedagógica.

Ana Maria Nascimento Martins1
Liceu Nacional
São Tomé e Príncipe
anamariarnm-1993@gmail.com

Introdução
Caros professores, intervenientes e participantes.
É gratificante a oportunidade de participar nesta mesa redonda para compartilhar a minha
experiência na disciplina de Prática Pedagógica como professora e aluna de licenciatura em
Língua Portuguesa na universidade pública de São Tomé e Príncipe.
A formação de professores tem sido alvo de frequentes e inúmeras discussões no âmbito
académico. Questões de qualidade profissional e a eficácia do ensino estão sempre em pauta.
A disciplina de Prática Pedagógica visa preparar o futuro professor para lidar com questões
relativas ao ensino e aprendizagem e a enfrentar as dificuldades inicias da sua actividade
docente. Posso afirmar que a disciplina serviu como um divisor de águas na minha trajetória
profissional, e hoje falarei sobre o meu desempenho antes e depois de ter feito a disciplina.
Apresentação do tema
Sou professora já há sete anos, anos considerados por mim de prova e desafios constantes,
pois sempre tive diversas dificuldades ao elaborar o plano de aula, em escolher estratégias
adequadas, motivação e em lidar com a indisciplina na sala de aula.
A disciplina de Prática Pedagógica (PP) muniu-me de conhecimentos práticos de como
trabalhar os conteúdos, coadunar a parte da gramática com o texto, a exploração e interpretação
escrita do texto (por exemplo, como elaborar perguntas de segundo grau que levem o aluno a

1

Estudante da Licenciatura em Língua Portuguesa, da USTP.
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reflectir, pensar e analisar). Nesta medida, fui obrigada a desconstruir a forma de elaborar os
meus planos de aula e a reconstruí-los.
Essa disciplina permitiu-nos trabalhar com interpretação de texto, saber como elaborar
materiais didácticos, como construir planos de ensino, como podemos trabalhar a gramática a
partir de textos, lermos com objectividade os artigos, relatos de práticas pedagógicas e outros
modelos de planos de ensino. Fizemos relatórios de observações de aulas em uma escola
pública e também relatórios de aulas para reflectirmos e termos um registo do que foi trabalhado
durante as horas destinadas a essa disciplina.
Além disso, reflectimos sobre como podemos trabalhar a questão da multiculturalidade em
sala de aula. Temos diferentes alunos que vêm de distintas realidades e pontos de São Tomé e
há muitos que escrevem como falam. Esse é um dos muitos desafios dos professores de língua
portuguesa. Posso dizer que tivemos um processo longo, mas enriquecedor, em que pudemos
discutir sobre a nossa formação docente, tanto os alunos/colegas que já actuam em sala de aula
(como eu) quanto os colegas que serão futuramente professores.
Gostaria de destacar dois momentos relevantes da disciplina: o primeiro quando fomos
observar as aulas de língua portuguesa numa instituição escolar. Foram duas observações,
quatro períodos, completamente diferentes. Observamos como os professores da disciplina de
língua portuguesa leccionam, uma experiência muito proveitosa.
A primeira observação foi da aula de um professor licenciado em uma outra área, mas que
lecciona a disciplina de língua portuguesa. Os conteúdos foram dados de forma solta, uma vez
que o mesmo trabalhou a questão da categoria da narrativa, sem recorrer aos possíveis
exemplos presentes no texto. Limitou-se a definir os conceitos.
A outra observação foi de um professor licenciado em língua portuguesa: notou-se um
melhor enquadramento dos conteúdos, um maior domínio da turma. Um outro ponto a realçar
nessa turma é o número excessivo de alunos, realidade que impede o professor de fazer um
acompanhamento personalizado dos alunos.
O exercício de observar as aulas de outros professores ajudou-me a clarificar como posso
actuar melhor em sala de aula, qual a postura que devo ter e a discernir o que devo aproveitar
da prática de outros professores. Aprender com outros colegas é sempre importante, mas
também termos espaços para reflectirmos sobre as nossas práticas e formação também o é.
Outro momento que gostaria de compartilhar convosco foi, no período da pandemia, em
que não podíamos ir para a escola, pois não havia aula presencial, para evitar o risco de sermos
contaminados. Nesse período, após o retorno às aulas na universidade, fomos desafiados a
ministrar aulas para os nossos próprios colegas como se fosse a uma turma do Ensino
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Secundário. Tínhamos 30 minutos para trabalhar a questão da pré-leitura, leitura e interpretação,
a parte da gramática e a produção escrita. No final, os colegas e as professoras comentavam
sobre os aspectos bons e os que poderiam ser melhorados. Foi uma experiência gratificante,
pois ajudou a mim e aos meus colegas a replanificar os conteúdos e a saber como,
posteriormente, introduzir a aula ou planificar o seu roteiro.
Antes da frequência da disciplina de PP, seguia um modelo prévio, fixo e fechado de
ministrar as aulas, e muitas das vezes a parte da gramática era dada de forma “solta” e os meus
alunos não reflectiam sobre a língua. Exemplo disso é que eles sabiam as nomenclaturas, porém
não sabiam identificar os adjectivos e as suas funções no texto. Aliás, eu trabalhava com textos,
mas a gramática era dada de forma separada. Antes, eu também pedia para os alunos fazerem
produções escritas, mas não lhes ensinava como as produzir. Eles tinham que escrever um texto,
mas muitas vezes não sabiam quais eram os passos necessários para a produção daquele texto.
Percebi que, muitas vezes, nós, professores, pedimos aos estudantes para escreverem um texto,
mas não pensamos quem será o interlocutor nem quais são as finalidades de escrita. O texto
produzido serve apenas para correcção da ortografia, negligenciando o uso social da língua.
Precisamos focalizar também nas características daquele tipo de texto, na questão da estrutura
do texto, em aspectos como a coesão e coerência do texto, por exemplo, além de todos os outros
factores que podem estar em jogo: uso de imagens que também podem construir os sentidos do
texto, a escolha de determinado léxico, morfemas e sintagmas, dentre outros, e o mais
importante: é preciso pensar na relação do texto com a participação social.
Por exemplo, se eu for trabalhar com uma notícia, eu tenho que pensar na construção
discursiva do texto, como a construção da objectividade e confiabilidade são feitas pelos
jornalistas. Preciso explorar os sinais de pontuação, como as aspas, por exemplo, e mostrar aos
alunos como o uso do discurso directo é feito para trazer os discursos de pessoas importantes
para tornar o texto mais verídico e confiável, citação que vem directo da fonte (não é fofoca). Os
alunos precisam de reflectir sobre onde circula esse tipo de texto, quem lê, onde, quem produz
e com qual objetivo. Tudo isso são questões que precisam ser levadas em consideração. Saber
a fonte da notícia é essencial para verificar as fake news, e, assim, trabalhamos a leitura para
que os estudantes leiam esse e outros textos de forma mais crítica. Eu já trabalhava com notícias
e sinais de pontuação em sala de aula há bastante tempo, desde que havia iniciado a minha
actividade docente, mas não explorava esses aspectos articulando-os com o uso da língua em
actividades concretas da vida humana. Além disso, na minha prática, havia pouco espaço para
os estudantes produzirem textos, e esse é um dos conteúdos que tem maior pontuação no teste,
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sendo assim cobrado aos estudantes algo que eles pouco trabalhavam em sala de aula. Aprendi
também que as provas precisam de ser coerentes com aquilo que é ensinado.
Portanto, fui levada inevitavelmente a rever as minhas estratégias, conceitos, metodologia
e métodos, procurando sempre a melhor forma de levar os conteúdos aos meus alunos e ensinar
a gramática de uma forma mais significativa.
Parafraseando a minha professora de prática pedagógica: a gramática não deve ser
trabalhada sem ser ancorada ao texto e o texto não pode servir de pretexto para trabalhar a
gramática.
Desconstruir o meu plano de aula para reconstruí-lo não foi uma tarefa fácil, muitas das
vezes em debates acesos na sala de aula confrontei a professora com questões ligadas às
aprendizagens, ao contexto sociocultural e económico do país.
O sistema educacional actual precisa de ser mais aberto a práticas pedagógicas que
discorram sobre novas formas de abordagem dos conteúdos. Os professores que não tiveram a
prática pedagógica (formados em outras áreas) dizem “a professora está a perder tempo!” mas,
na verdade, essa nova forma de abordar os conteúdos leva os alunos a refletirem sobre a língua
e consequentemente a terem um conhecimento mais consistente.
Considerações finais
É de extrema importância que os futuros professores construam a sua profissão a partir da
teoria e da prática de ensino, bem como que eles tenham contacto com os alunos no seu espaço
escolar, para poderem diagnosticar e minimizar possíveis problemas no ensino desde o início.
Para terminar, gostaria de agradecer a oportunidade abonada e às minhas queridas e
amadas professoras de prática pedagógica, Beatriz Afonso e Janaína Conceição.

Universidade de São Tomé e Príncipe – 26 e 27 de novembro de 2020

75

Síntese e balanço do 2.º dia de seminário
Palavras-chave: currículo de FIP; prática pedagógica; qualidade do ensino superior; supervisão
pedagógica

Beatriz Afonso
Universidade de São Tomé e Príncipe
beatrizdecastroafonso@gmail.com
José Carlos Aragão
Programa de Apoio Integrado ao Setor Educativo de São Tomé e Príncipe(PAISE-STP)
jaragão@imvf.org
Nilza Costa
Centro de Investigação “Didática e Tecnologia na Formação de Formadores / CIDTFF
Universidade de Aveiro
nilzacosta@ua.pt

Introdução
Este texto sistematiza as atividades realizadas no segundo dia do seminário “Formar
professores hoje: partilhar conhecimentos, experiências e desafios”.
Abriu-se a sessão com uma conferência subordinada ao tema “O Currículo de FIP –
tendências e desafios” proferida por Nilza Costa (UA) e moderada por Carlos Castro (USTP). A
conferencista começou por fazer uma breve retrospectiva do dia anterior, sublinhando a
necessidade de se continuar a trabalhar para melhorar a qualidade do ensino superior,
nomeadamente no que diz respeito à FIP, tarefa que considerou complexa, atendendo às
múltiplas dimensões e articulações, e que esperava que, no caso de São Tomé e Príncipe, a
mesma possa vir a ganhar com a cooperação internacional estabelecida. Já no âmbito da
conferência, Nilza Costa colocou algumas questões para reflexão e respondeu às perguntas que
lhe foram colocadas pelos presentes, agradecendo as mesmas. Após uma breve pausa, passouse à mesa redonda, moderada por Jeudíger Nascimento (USTP) que, tendo a Prática
Pedagógica como temática, contou com os “diferentes olhares” de alguns participantes,
designadamente, Filomena Martins (UA) que falou da “Componente da prática pedagógica nos
cursos de FIP na UA”, Nazaré Ceita (USTP) que desenvolveu “A prática pedagógica nos cursos
de História da USTP”, Manuel Trindade (DESTP) que deu a conhecer a “Visão do sector de
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supervisão do ensino secundário sobre as práticas pedagógicas” e Ana Maria Martins, a
professora que se apresentou com “A minha experiência de prática pedagógica na Licenciatura
em Língua Portuguesa”. Seguiu-se o debate das questões levantadas na mesa redonda.
Desenvolvimento da temática do dia
No âmbito da conferência plenária, salientou-se a importância de haver referenciais para a
construção do currículo de FIP, que deveriam incluir a dimensão política, a institucional e a
formativa. Quanto à 1ª dimensão, por exemplo, referiu-se que a Lei de Bases do Sistema
Educativo e o Regime Jurídico de Qualificação para a Docência (ainda em preparação), de São
Tomé e Príncipe, são conquistas relevantes. Não se descurou, entretanto, a utilidade de outras
legislações subsidiárias, como é o caso das de Portugal e Angola. Foi referido que o currículo de
FIP, enquanto conjunto de aprendizagens socialmente úteis, contextualizadas e articuladas entre
si, deve traduzir-se no perfil dos estudantes no final de curso. Defendeu-se que a definição de
tal currículo deve ser feita através de inputs trazidos por estudos sobre FIP, Currículo,
desenvolvimento e gestão curricular, os normativos do País e, certamente, deve atender-se aos
contextos onde a FIP se irá desenvolver, por exemplo, aos recursos da instituição de ensino
superiror responsável por essa formação. Defendeu-se, também, que o processo de repensar
os currículos deveria ser pautado por uma transparência de procedimentos e do intercâmbio de
boas práticas formativas. Foi acrescentada a relevância da monitorização e avaliação dos
processos formativos tanto de construção/revisão curricular como de implementação dos novos
currículos. A conferencista destacou, ainda, que o plano de estudos deve ser objecto de um
profícuo diálogo e partilha, e que a perspectiva pedagógica a ter em conta na construção do
currículo deve ser inovadora, ou seja, centrada no estudante e baseada em métodos de
aprendizagem activos. Os principais desafios para o processo de repensar os currículos
apontados foram: o compromisso de todos, e de cada um, com o projecto formativo; o trabalho
de equipa; e o trabalho de cooperação. Em termos de futuro, referiu-se como matérias para
reflexão: a reestruturação de Cursos da USTP (se necessária) que incluam uma vertente de FIP;
a valorização do trabalho autónomo dos estudantes; a prática pedagógica para professores que
já estão no sistema e não têm qualificação para a docência; a transversalidade, e não
sobreposição, das disciplinas do plano de estudos. Desta conferência fica também o mote, num
excerto de uma frase de José Saramago: “A viagem não acaba nunca, só os viajantes acabam”.
Na mesa redonda levantaram-se aspetos relacionados com a prática pedagógica (PP).
Filomena Martins, tendo como “pano de fundo” a Universidade de Aveiro (UA), falou sobre o
processo de organização das unidades curriculares de PP, que é sustentado em normativos
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legais e quadros conceptuais claros, e tem ainda em conta as condições de operacionalização.
Elencou os intervenientes na PP e respectivas funções. Clarificou a importância da PP que, na
sua opinião, contribui para a construção e/ou actualização de conhecimentos, mobilização para
o contexto de prática profissional docente de saberes adquiridos noutras componentes do curso,
e integração e socialização progressiva e orientada dos estagiários no exercício da profissão.
Concluiu a sua apresentação com a discriminação do que considera serem os aspectos positivos
e negativos da PP na UA. Nazaré Ceita começou por dirigir palavras de agradecimento aos
vários mestres que teve ao longo da sua carreira académica e prosseguiu com uma reflexão
sobre a PP na USTP, que acontece no 4.º ano do curso e que, na sua opinião, contribui para
despertar nos estudantes a consciência da responsabilidade do professor na sala de sala.
Passou em revista vários cenários de PP e enfatizou as dificuldades com que a USTP se
confronta na sua organização para o caso dos professores da disciplina de História. Manuel
Trindade, fundamentando-se na Lei n.º 2/2003 de Bases do Sistema Educativo e no Decreto-Lei
n.º 27/2010, fez o enquadramento do sector de supervisão pedagógica do ensino secundário em
STP. Servindo-se de gráficos resultantes da análise de grelhas de observação de aulas utilizadas
pelos supervisores, ilustrou o desempenho do referido sector no que concerne ao
acompanhamento e apoio in loco de professores do ensino secundário, tecendo algumas
considerações sobre pontos fortes e fragilidades detectadas. Reiterou a convicção de que a PP
supervisionada deve ser parte integrante da FIP, cabendo, justamente, à supervisão pedagógica
o papel relevante de a acompanhar e monitorizar. Mencionou, ainda, a importância de haver
diálogo entre o sector de supervisão e a USTP, uma vez que este sector tem conhecimento das
reais potencialidades e fragilidades dos professores em exercício, muitos deles recém-formados.
Ana Maria Martins, finalista do curso de Língua Portuguesa, partilhou com os presentes a sua
experiência de PP que, segundo a mesma, lhe permitiu reflectir sobre o seu desempenho
profissional, mormente no que se refere à planificação e preparação das aulas. Tendo começado
a leccionar, como acontece com muitos docentes santomenses, tendo formação superior, mas
sem qualificação para a docência, salientou que a PP lhe permitiu perceber que, de facto, o
conhecimento pedagógico é fundamental para se ser um bom professor. A PP em sala de aula
contribuiu também para mudar a sua percepção sobre a multiculturalidade.
Considerações finais
O balanço deste segundo dia foi considerado positivo. As intervenções e as reflexões que
foram despoletadas parecem ter contribuído para a construção de um ambiente de confluência
de opiniões em torno das seguintes ideias:
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- construção de um currículo de FIP como um processo participativo e transparente,
centrado no estudante e em métodos de aprendizagem activos, devendo basear-se em
normativos legais;
- a implementação do currículo de FIP deve ser monitorizado e avaliado;
- a prática pedagógica supervisionada deve ser parte integrante do currículo de FIP e a sua
organização deve ter em conta as condições de operacionalização;
- a supervisão pedagógica é parte inalienável da prática pedagógica e relevante para o seu
sucesso.
Ficou evidenciado que a internacionalização do processo em curso, de repensar a FIP em
STP, experiência vivida e partilhada por vários dos intervenientes no Seminário ao longo dos
dois dias, contribuiu decisivamente para o intercâmbio de boas práticas e para a aproximação a
referenciais

internacionalmente

aceites

e

reconhecidos.

Ficam

contributos

e

um

comprometimento do parceiro UA para que a USTP continue a “fazer o seu caminho”, com
probabilidades de potenciar os seu sucesso, em prol de uma FIP de qualidade.
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Avaliação

Avaliação do Seminário: o que pensam os participantes e propostas para o
futuro
Palavras-chave: avaliação; seminário sobre formação inicial de professores; perspetivas dos
participantes; recomendações

Nilza Costa, Diana Soares e Betina Lopes
Laboratório de Supervisão e Avaliação (Lab_suA), CIDTFF, Universidade de Aveiro
Portugal
nilzacosta@ua.pt, dianarsoares@ua.pt, blopes@ua.pt

Introdução
Este texto objetiva apresentar e discutir a) o perfil dos participantes no Seminário “Formar
Professores hoje”, realizado na Universidade de S. Tomé e Príncipe/USTP por iniciativa do
Projeto PAISE-STP em novembro de 2021, b) as perceções dos participantes sobre o evento, e
c) recomendações para futuros eventos. Esses objetivos são alcançados com base num
referencial sobre Avaliação de Eventos Científicos/RAvEC, construído pelas autoras, e dos
resultados de um questionário de avaliação do evento, aplicado no final de cada dia do evento.
O RAvEC assenta em dois pilares fundamentais, a saber: teórico, sobre avaliação em geral,
e avaliação de eventos científicos em particular; e contextual, relativo às características
específicas do evento, da responsabilidade dos seus organizadores (por exemplo, quanto aos
objetivos, temáticas incluídas, metodologia usada). A relação dialógica estabelecida entre estes
dois eixos permitiu não só a adaptação do questionário ao contexto, mas, também, a
interpretação dos resultados.
O eixo do referencial teórico assenta nas três premissas seguintes:
- avaliar é muito mais do que apenas classificar, no nosso caso as respostas dadas pelos
participantes sobre o objeto em avaliação – Seminário realizado, mas procurar encontrar os
significados, no sentido de compreender a perspetiva dos atores envolvidos no processo
avaliativo (Hadji, 2001);
- do ponto de vista metodológico, o processo avaliativo deve constituir-se numa relação
dialógica entre o idealizado/Referente, neste caso o que se esperava com o evento do ponto de
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vista dos seus organizadores, e o encontrado/Referido, isto é, o que os participantes
percecionam sobre o mesmo (Hadji, 1994), e que emerge dos resultados do questionário
aplicado. No caso do evento, o referente traduziu-se nos objetivos, público alvo, temáticas
inseridas, formato das apresentações e de outros espaços, em particular de discussão, conforme
se desenvolverá no eixo contextual;
- eventos científicos, como Conferências e Seminários, são lugares privilegiados para a
transferência de conhecimento que, na conceção de Davenport & Glaser (2002), incluem não só
a disponibilização de informação/conhecimento mas, também, de apropriação dos mesmos e
comprometimento com eventuais mudanças que o mesmo sugere.
Quanto ao eixo contextual, e conforme indica o documento de divulgação do evento (anexo
1), o Seminário foi pensado para ser realizado em duas manhãs, e incluir três momentos de
natureza e finalidade diversas, mas complementares entre si, nomeadamente: a) conferências
proferidas por especialistas da Universidade de Aveiro/UA que procurassem sistematizar, a partir
da investigação e da sua longa experiência no âmbito da FIP, as principais tendências e desafios
atuais sobre formação de professores e da construção de currículos de FIP; b) mesas-redondas
com intervenientes das três entidades promotoras do evento, e também do Ministério da
Educação, para partilha de experiências em torno de processos de revisão curricular de cursos
de FIP e dos modos de desenvolvimento da prática pedagógica pelos futuros professores ainda
em formação; e c) momentos de discussão alargada entre os vários intervenientes e o público
presente, a partir dos quais se espera contribuir de forma mais concreta para debater
possibilidades de intervenção para a melhoria da FIP, nomeadamente em São Tomé e
Príncipe/STP. O público-alvo do evento foi, principalmente, professores formadores da USTP,
isto é, coordenadores dos cursos que têm FIP e Professores das disciplinas da componente
pedagógica, mas incluía também representantes do Ministério da Educação e Ensino Superior
(MEES), em particular supervisores pedagógicos e, ainda, Diretores de Escolas do Ensino
Secundário que recebem estudantes futuros professores. A divulgação pública do evento foi feita
através da colocação do cartaz em locais privilegiados (por exemplo, em espaços comuns das
unidades orgánicas da USTP e das Direções Pedagógicas do MEES), mas todos os participantes
foram convidados diretamente pela Comissão Organizadora, conforme é prática em STP onde
ainda não existe muita tradição da realização de eventos carecendo de uma inscrição prévia. De
destacar o convite dirigido à Srª. Ministra Julieta Izidro, do MEES, e ao Reitor da USTP, tendo a
1ª participado durante toda a manhã do 1º dia e na sessão de encerramento do 2º día, e o 2º
apenas, por questões de agenda, na Sessão de Abertura.
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De referir, por fim, que atendendo à situação pandémica do COVID-19, o Seminário foi
organizado num formato misto, presencial (para um máximo de 50 participantes em sala) e
online. O número máximo de 50 participantes em sala justifica-se pelo tamanho do local onde o
mesmo se realizou e das condições de distanciamento que se tinham de assegurar.
Metodologia
Para a avaliação do evento foi construído, conforme acima referido, um questionário, com
base noutros já desenvolvidos e aplicados (Oliveira, 2017; Simões e Pombo, 2010), mas
adaptado ao contexto, por uma equipa de investigadores do Laboratório de Supervisão e
Avaliação/Lab_SuA
Investigação

(https://www.ua.pt/pt/cidtff/sua/),

“Didática

e

Tecnologia

na

estrutura
Formação

funcional
de

do

Centro

de

Formadores”/CIDTFF

(https://www.ua.pt/pt/cidtff/) sediado na Universidade de Aveiro (Portugal).
O questionário estava estruturado em duas partes (ver Anexo 2): Parte 1 - Caracterização
do Perfil do respondente; e Parte 2 - Avaliação do Seminário e Sugestões para o futuro. O
questionário era constituído por 9 questões, 7 de formato fechado (respostas tipo “Sim/Não” e
de posicionamento numa escala), e 2 de formato aberto. Os objetivos que orientaram a sua
construção, em função das questões colocadas, são indicados na Tabela 1.
Tabela 1: Objetivos do questionário e respetivas questões
Objetivos
1- Caracterizar o perfil da audiência quanto i) ao tipo de participação (com ou sem apresentação
de trabalhos), ii) formato de participação (presencial ou online), iii) momentos em que esteve
presente, e iv) perfil profissional
2- Conhecer a avaliação global do Seminário
3- Identificar se o Seminário correspondeu às expectativas dos participantes
4- Conhecer o posicionamento sobre afirmações relativas à dimensão científica e
organizacional do Seminário
5- Identificar os aspetos mais e menos positivos do Seminário
6- Identificar sugestões para a melhoria de eventos futuros

Questões
Q1 a Q4
Q5
Q6
Q7
Q8
Q9

Ao todo participaram 73 pessoas no Seminário, dado obtido através da lista de presenças.
Destes, apenas 47 responderam ao questionário de avaliação, o que corresponde a uma taxa
de cerca de 64%. Segundo indicação de elementos da Comissão Organizadora, esta taxa podese considerar bastante boa no contexto em que o evento foi realizado, onde a realização de
eventos com a respetiva avaliação é, ainda, uma prática inovadora. Esta taxa de respostas pode,
ainda, ser explicada por dois outros fatores: o Seminário ter ocorrido em formato presencial e
online, tendo dificultado o envio do questionário aos participantes online; e/ou a participação de
algumas pessoas ter sido residual, isto é, apenas ocorreu em alguns momentos, como
testemunham elementos da organização.
Universidade de São Tomé e Príncipe – 26 e 27 de novembro de 2020

83

Todos os questionários preenchidos foram previamente codificados (P1 a P47), e os dados
foram exportados para uma base de dados Excel e analisados por estatística simples (cálculo
de percentagens e frequências), no caso dos dados quantitativos (Q1 a Q7) e, os dados
qualitativos (Q8 e Q9), por análise de conteúdo (Bardin, 2018). Nas duas questões de formato
aberto os resultados são apresentados por categorias e subcategorias definidas (Tabela 2 a 4).
As respostas que não respondiam à questão em causa ou eram de interpretação questionável
foram definidas como “Não categorizadas”. Para as diferentes categorias e subcategorias,
sempre que considerado adequado, são apresentados excertos de respostas ilustrativas (sendo
codificados os participantes através de um código alfanumérico P#). A secção seguinte
apresenta e discute os resultados encontrados à luz do referencial construído.

Resultados e sua discussão
Nesta secção apresentam-se e discutem-se, com base no referencial construído, os
principais resultados obtidos a partir do questionário aplicado, ilustrando-se os mesmos com
tabelas, gráficos e excertos de respostas.
Caracterização do perfil dos participantes
Conforme seria de esperar, a maior parte dos respondentes disse ter estado no evento (Q1)
como participante (n=34), seguindo-se noutra qualidade (9), maioritariamente como elementos
da organização do evento (n=3) e como convidados (n=3). Também a maioria dos respondentes
(n=42, a que corresponde cerca de 89%) afirmou ter participado presencialmente (Q2).
Atendendo aos constrangimentos logísticos impostos pela pandemia este resultado evidencia
uma forte adesão da comunidade são-tomense ao evento.
Quanto à participação nos diferentes momentos do evento (Q3), verificou-se, com base nas
respostas dadas, que o primeiro dia do evento contou com 38 participantes e o segundo dia
contou com 37 participantes. Como podemos verificar (Gráfico 1), e tendo em conta os três
principais momentos do Evento definidos no RAvEC, não houve grande diferença no número de
participações referidas em cada um dos dois dias do Seminário, com uma exceção para o das
Conferências, onde se regista uma participação menor (de 6 participantes) na Conferência do 2º
dia. A hora de início das duas Conferências (a do 1º dia com início previsto para as 9h30min,
mas que ocorreu com um atraso considerável e após a Sessão de Abertura, momento
certamente muito esperado pelos participantes atendendo à presença de individualidades como
a Ministra da Educação e Ensino Superior e o Reitor USTP, e a do 2º, prevista para as 8h30min)
pode estar na origem dessa diferenciação, embora não se possa eliminar a hipótese da temática
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da 1ª Conferência ter sido mais valorizada pelos participantes. O número de participantes nos 3
momentos foi sempre menor para as “Sínteses diárias”, o que se pode interpretar pelo facto de
estas terem ocorrido no final de cada manhã e, atendendo a atrasos verificados no horário do
programa previsto, pode ter levado à necessidade de saída de participantes do evento. De notar,
por fim, que embora o número de respostas tenha sido de 47, em função das mesmas, em
nenhum dos momentos estiveram presentes mais de 34 pessoas. A ser assim, pelo menos os
respondentes devem ter estado presentes noutros momentos, como o da sessão de abertura
e/ou de encerramento.
Gráfico 1: Momentos de participação no Seminário, em função dos dias e dos 3 momentos
1º Dia

2º Dia

28

31

34

31

24

CONFERÊNCIA

MESA REDONDA

SINTESE DIÁRIA

25

No que respeita ao perfil profissional (Q4), e de acordo com o Gráfico 2, verifica-se que os
respondentes eram, na sua maioria, Professores do ensino superior (25), seguido da de
Supervisor pedagógico e de Outra, ambos com 8 respostas. Dos oito respondentes que
assinalaram “Outra” como opção, três identificaram-se como Inspetor da Educação, um como
Investigador em Educação, um como coordenador local do PAISE-STP, um como Técnico do
Ministério da Educação, um como Subdiretora e um como Assessor da Ministra. A adesão de
professores da USTP era expectável atendendo a que este era o público alvo privilegiado. A
baixa adesão de professores dos ensinos básico e secundário pode explicar-se por vários
fatores, nomeamente: (i) não houve convites dirigidos a escolas Básicas, uma vez que o PAISESTP (que enquadrou a iniciativa) está vocacionado para o trabalho com o ensino secundário e,
como tal, dentro da USTP trabalha sobretudo com a Faculdade de Ciências e Tecnologias - FCT
(responsável pelos cursos com FIP para o ensino secundário); (ii) devido a constrangimentos
associados à gestão do espaço e garantia de distanciamento social, só foram dirigidos convites
a 7 Diretores de escolas secundárias que habitualmente recebem em estágio os estudantes de
FIP da FCT (algumas destas têm também ensino básico, daí, na caracterização, se ter previsto
a possibilidade de comparecerem professores deste nível de ensino).
Todavia, atendendo ao papel que as escolas devem assumir na formação inicial de
professores, conforme refere literatura internacional (por exemplo, Caena, 2014), a participação
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de professores dos níveis de ensino não superior em eventos desta natureza teria sido uma
mais-valia.
Em síntese, saliente-se a significativa adesão de profissionais do Ensino Superior no
evento, o que se pode interpretar não só pelo convite explicito que lhes foi dirigido, mas também
pela necessidade dos mesmos em refletirem sobre a FIP. Porém, devendo envolver esta
formação também profissionais do ES e do facto de diretores de escola terem sido convidados,
a sua adesão, com a ressalva de que apenas nos podemos pronunciar em função das respostas
dadas, foi baixa, o que carece de reflexão futura.
Gráfico 2: Perfil dos participantes respondentes
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Avaliação global do Seminário
A maioria dos respondentes (87%) considerou que o evento foi “Muito bom” (24) ou “Bom”
(17) (Q5), conforme Gráfico 3, o que sugere a consecução do Referente, da responsabilidade
dos seus organizadores.
Gráfico 3: Avaliação Global do Seminário
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Consecução de expectativas dos participantes
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Quanto à consecução das expectativas dos participantes face ao evento (Q6), e conforme
se verifica no Gráfico 4, 44 pessoas (94% dos respondentes), afirmaram que o Seminário
correspondeu às suas expectativas. Três pessoas não responderam a esta questão.
Gráfico 4: Consecução das expectativas
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Este resultado, mais uma vez, evidencia uma desejada articulação entre o Referente e o
Referido no que respeita ao tipo informação disponibilizado aquando a divulgação do Seminário
e as expectativas que a mesma criou.
Avaliação de aspetos da dimensão científica e organizacional do Seminário
Procurando conhecer a avaliação que os participantes fizeram do Seminário no que
respeita a aspetos da sua dimensão científica e organizacional, foi solicitado que manifestassem
o seu grau de concordância/ discordância (escala com cinco níveis, de concordo totalmente a
sem opinião) face a diversos itens (Q7), conforme ilustrado no Gráfico 5.
Gráfico 5: Posicionamento sobre aspetos científicos e organizacionais do Seminário
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Conforme o Gráfico 5 evidencia, os respondentes fizeram uma avaliação positiva de todos
os aspetos das duas dimensões com pelo menos 70% de concordância (“Concordo totalmente”
e “Concordo”). Como aspetos mais valorizados (posição “Concordo totalmente”) assinale-se a
relevância dos temas para a prática profissional e a pertinência do Programa, com 28 e 25
respostas respetivamente. O item com maior discordância foi o da existência de tempo suficiente
para debate, no qual 17 respondentes responderam “Discordo”. Novamente, os resultados
sugerem a existência de uma articulação positiva entre o Referente e o Referido, com exceção
para o tempo dedicado ao debate.
Aspetos mais e menos positivos do Seminário
Ao todo foram referidos 80 aspetos mais positivos do Seminário (Q8.1), dos 94 previsos
visto que cada respondente foi solicitado a indicar dois aspetos (47 questionários x 2), tendo as
respostas sido incluídas nas seguintes categorias definidas: C1- “Tema e temática(s)”, C2“Partilha de saberes e dúvidas”, C3- “Trabalho da Comissão Organizadora” e C4- “Outras”, e
respetivas subcategorias, conforme se indica na Tabela 2. O maior número de respostas está
associado a C1 com 40 respostas. Treze respondentes identificaram o tema do encontro como
o aspeto mais forte (por exemplo, “A escolha do tema [P44]). Por sua vez, 17 respondentes
focaram-se na qualidade e pertinência das comunicações de forma geral, ou identificando
sessões específicas (por exemplo, “Mesa redonda sobre prática pedagógica - Diferentes olhares”
[P34]). Foram igualmente enfatizadas a qualidade dos palestrantes (6 respostas, por exemplo,
“A qualificação dos palestrantes” [P31]), assim como a diversidade e clareza das comunicações
(4 respostas, por exemplo, “A forma clara como se apresentou o conteúdo” [P32]).
Na C2 encontram-se as respostas associadas à “Partilha de saberes e dúvidas”. O aspeto
mais valorizado, nomeadamente por 23 respondentes, foi a Partilha entre os académicos e os
professores locais (por exemplo, “Honestidade intelectual, falar das dificuldades associadas à
FP abertamente e problematizá-las. Só assim será possível tornar fragilidades em forças.” [P5];
“A troca de experiências entre profissionais de educação” [P33]). Foi também elogiada a partilha
feita entre países, com seis respostas (por exemplo, “Partilha de experiências a vários níveis
(internacional, isto é de países diferentes)” [P5]; “Abertura aos professores de STP à experiência
de outros países. Exemplo, Portugal” [P35]).
Na C3 encontram-se as respostas associadas ao “Trabalho da responsabilidade da
Comissão Organizadora”. Cinco respondentes referem a organização, no seu geral, como aspeto
positivo. Um respondente destaca a boa articulação entre o online e o presencial, de que é
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exemplo o excerto seguinte “(...) boa partilha entre discursos online e presencial (blended
learning - é o futuro) [P12].
Ainda relativamente aos aspetos mais positivos do evento, cinco respondentes destacaram
outros aspetos (ex. “A adesão em termos de público diversificado, incluindo do Ministério” [P7];
“A presença da Ministra de educação nas sessões de trabalho” [P37]; e “A importância do
contributo de cada professor para melhorar o sistema educativo” [P38].
Tabela 2: Categorias, subcategorías e número de respostas incluidas em cada uma delas quanto aos aspectos
mais positivos do Seminário
Categoria
(R, número total de respostas
em cada categoria)
C1.
Tema,
comunicações
(R = 40)

sessões

e

C2. Partilha de saberes e
dúvidas
(R= 29)
C3. Trabalho da Comissão
Organizadora
(R= 6)
C4 Outras
(R= 5)
Soma

Subcategoria
C1.1. Sessões do encontro
C1.2. Tema do encontro
C1.3. Palestrantes
C1.4. Diversidade e clareza das comunicações

r
(respostas
categorizadas)
17
13
6
4

C2.1. Partilha entre académicos e professores locais

23

C2.2. Partilha entre países

6

C3.1. Organização de forma geral
C3.2. Articulação entre a modalidade online e
presencial

5
1
5
80

Relativamente aos aspetos menos positivos (Q8.2), novamente foram definidas categorias
e subcategorias, e incluídas as respostas nas mesmas (ver Tabela 3). De notar, em 1º lugar, o
número mais reduzido de respostas sobre os aspetos menos positivos (51), em comparação com
os mais positivos (81), tendo inclusivamente quatro respondentes afirmado que não tinham nada
para apontar. As respostas foram distribuídas por quatro categorias, sendo que a que obteve
maior número de respostas (24) foi a C2- “Trabalho da Comissão Organizadora”, das quais 18
se reportam ao não cumprimento do horário (por exemplo, “Atraso no arranque das sessões,
sobretudo no 1º dia” [P1]), o que ocorreu pela espera necessário de aguardar alguns elementos
convidados. Segue-se a subcategoria relativa às infraestruturas e recursos, com três respostas
(por exemplo, “Melhor comunicar antes com EMAE se houver possibilidade de energia todo o
tempo; microfones - sempre haviam interrupções e interferências” [P12]). Foi igualmente
mencionada a articulação entre o online e o presencial, e a falha na disseminação (com duas e
uma respostas, respetivamente). A título ilustrativo transcrevem-se os seguintes excertos:
“Alguma falta de articulação entre o físico e o online” [P9] e “Deveria ter havido mais
disseminação da atividade” [P33].
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Segue-se a categoria “Programação das atividades”, com 16 respostas. Quinze respostas
reportam-se à falta de tempo para debate (por exemplo, “Pouco tempo disponibilizado para a
discussão de temas tão pertinentes” [P26]; “Pouco tempo para debate” [P41].), o que corrobora
o resultado já apresentado quanto à Q7.
Em terceiro lugar, com oito repostas, surgem aspetos associados à “Adesão”, de forma
geral (por exemplo “Fraca participação de professores e agentes educativos” [P8]; e “Fraca
participação de professores do ensino secundário do contexto ST, independentemente do
contexto pandémico” [P11]), o que novamente corrobora o que se referiu nos resultados da Q4.
Integrados na categoria “Outras”, os participantes destacam, por exemplo, a “ausência dos
órgãos de comunicação social na 2ª sessão de trabalhos” [P12] e “não se planeou acções
futuras” [P35].
Tabela 3: Categorias, subcategorías e número de respostas incluidas em cada uma delas quanto aos aspectos
menos positivos do Seminário
Categoria
(R)
C1.
Programação
atividades
(R = 16)

Subcategoria
das

C2.
Trabalho
responsabilidade
Comissão Organizadora
(R = 24)
C3. Adesão
(R = 8)
C4. Outras (R = 3)
Soma

da
da

r

C1.1. Pouco tempo para debate.

15

C1.2. Sessões específicas

1

C2.1. Não cumprimento de horário

18

C2.2. Infraestruturas e recursos

3

C2.3. Articulação entre o online e o presencial

2

C2.4. Falha na disseminação

1

C3.1. Adesão de professores do ensino secundário
C3.2. Adesão de professores do ensino superior

4
4
3
51

Interessante é verificar novamente, e globalmente, a articulação entre o Referente e o
Referido, e a confirmação de algumas respostas dadas anteriormente, como é o caso do tempo
diminuto para os debates (15 respostas) e o não cumprimento do horário (18 respostas).

Sugestões para eventos futuros
Ao todo foram apresentadas 61 sugestões (Q9), das 94 previstas. Neste sentido, o total
das sugestões recebidas correspondem a 64% do total de sugestões que poderiam ter ido
recebidas. As sugestões foram categorizadas em três categorias e respetivas subcategorias
(Tabela 4).
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Tabela 4: Categorias, subcategorías e número de respostas incluidas em cada uma delas quanto a sugestões
para futuros eventos
Categoria
C1. Realização de mais
eventos desta natureza e
possíveis temáticas
(R = 24)
C.2
Programação
das
atividades
e
maior
disseminação do evento
(R = 24)

C3. Trabalho da Comissão
Organizadora
(R =16)

Subcategoria
C1.1. Incluir outros temas (ex. O professor como
investigador)
C1.2. Organizar uma segunda edição do seminário
C1.4 Integrar outras modalidades de sessõe (ex. oficinas
de formação
C2.1. melhorar a disseminação
C2.2. prolongar a duração do evento
C2.3. incluir mais momentos de debate.
C2.4. focar em aspetos específicos da FIP.
C2.5. alterações ao nível das mesas redondas
C3.1. disponibilizar material de apoio/ acompanhar mais
os participantes
C3.2. Manter a possibilidade de participação online no
futuro
C3.3. Outras (ex. incluir ex-estudantes do ensino,
superior)

Soma

r
16
4
1
10
5
4
3
2
8
2
6
61

A C1 e C2 foram as que obtiveram maior número de respostas (24, correspondendo a cerca
de 51%), o que sugere a opinião da maioria dos respondentes quanto à relevância da realização
de novos eventos e um cuidado acrescido a ter na sua disseminação. Quanto a C1, a maioria
das respostas (16) sugerem a “Inclusão de outros temas”, por exemplo "Formação para os
orientadores de prática pedagógica" [P21], “O professor como investigador” [P41], “Quadro da
qualificação dos professores na prática profissional - comportamento profissional, conhecimento
profissional” [P13], e “Legislação” [P30]. Quatro respostas referiram especificamente a sugestão
de “Organizar uma segunda edição do seminário”, tal como ilustra a resposta seguinte: "Que
este seminário possa efetuar-se ao menos uma vez por ano e sempre no início do ano letivo”
[P44]. Uma resposta referiu-se à inclusão de oficinas de formação: “Organizar sessões de
trabalho de tipo “workshop – hands on”, em que os participantes possam debater e discutir em
torno de materiais, textos, propostas (...), de modo a melhor compreenderem na prática da
construção curricular, os desafios e dilemas que foram abordados, neste encontro, de um ponto
de vista sobretudo teórico” [P7].
Quanto à C2, o maior número de respostas (10) refere-se à “Melhoria da
disseminação/divulgação” (por exemplo, “Informar atempadamente” [P19]). Seguem-se as
sugestões relativas ao prolongamento da duração do evento e incluir mais momentos de debate,
com cinco e quatro respostas respetivamente (por exemplo "Prever uma duração mais alargada
do evento, (...), para melhor gerir e compensar os tempos; " [P7]; "Mais tempo destinado a
debates" [P43]), o que novamente vem confirmar a necessidade de se dedicar mais tempo para
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o debate. Por sua vez, três pessoas sugeriram um enfoque maior em aspetos específicos da FIP
(por exemplo “Aprofundamento de questões relacionadas com o papel da gestão (direção) na
FIP" [P8]). Com duas repostas, emergiram sugestões associadas às mesas redondas, por
exemplo “Diminuir o número de palestrantes na mesa redondas” [P24] e “(...) o momento da
mesa redonda deveria funcionar como espaço de debate sobre o que se deve fazer ou deve ser
feito para a melhoria da qualidade da formação dos docentes em São Tomé e Príncipe” [P26].
Quanto a C3, com um total de 16 respostas, o maior número de respostas (8) diz respeito
à disponibilização de material de apoio (por exemplo “Distribuir documentos para
acompanhamento" [P14]; “Proporcionar cópias imprimidas dos conteúdos apresentados” [P42],
e “Distribuir uma pen drive com todas as apresentações no final” [P45]). Foi ainda sugerido
manter a possibilidade de participação online no futuro (por exemplo “Manter Formato blended
[P1], subcategoria representada por duas respostas. Na subcategoria “Outros” foram incluídas
seis respostas, como por exemplo: “A gestão do tempo no início das atividades” [P22] e ‘Incluir
os nossos ex-estudantes estudantes do ensino superior’ [P38].
Considerações finais
O Seminário foi globalmente muito positivamente avaliado pelos participantes que
responderam ao questionário, conforme se evidenciou nos resultados acima apresentados,
tendo-se, assim verificado uma concordância entre o Referente (no que diz ao seu eixo
contextual) e o Referido. Esta concordância sugere a elevada pertinência do Seminário, e
temáticas abordadas, para o público alvo. Foi possível, ainda, recolher instigações para a
realização de eventos futuros, realçando-se as sugestões da inclusão de temáticas específicas,
de uma maior disseminação no sentido de chegar a mais professores dos ensinos básico e
secundário, e da disponibilização de material de apoio. Quanto a esta última sugestão,
considera-se que a escrita destas Atas vai ao encontro do sugerido.
Porém, no que diz respeito à forma de avaliação do Seminário, os resultados parecem
evidenciar a necessidade de: a) uma maior sensibilização para que os participantes respondam
ao questionário de avaliação (a taxa de respostas foi de 64%); b) se avaliar o evento através de
outras formas que nos possam permitir explicar alguns dos resultados de forma mais integradora
(por exemplo, procurar compreender, através de contactos posteriores à realização do evento, a
eventual não comparência desejada dos Diretores de Escolas do ES convidados).
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