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RESUMO 

 

A presente dissertação, realizada no âmbito do Ciclo de Estudos Conducente ao Grau de 

Mestre em Ciências da Educação, na área de especialização em Formação de 

Professores, incide sobre as necessidades de formação dos professores dos Cursos de 

Educação e Formação (CEF), criados para, entre outros objetivos, possibilitar uma 

segunda oportunidade aos jovens marcados pelo abandono escolar precoce. 

O estudo empírico que apresentamos, de natureza exploratória, inscreve-se nas 

perspetivas de investigação interpretativa e desenvolveu-se a partir de dez entrevistas 

semidiretivas a professores cuja atividade profissional se realiza num contexto de um 

CEF. Pretendemos auscultar o pensamento de professores sobre preocupações, 

dificuldades e interesses de formação que consideram ter pelo facto de, tendo sido 

preparados fundamentalmente para lecionar em cursos do Ensino Básico, serem 

colocados perante uma realidade nova quer relativamente ao tipo de público estudantil, 

quer relativamente às práticas curriculares requeridas pelos normativos. Do conjunto de 

variáveis que parecem marcar a diferença escolhemos trabalhar a relação pedagógica: a 

idade, o passado escolar, o enquadramento motivacional dos alunos destes cursos leva-

nos a pensar que a relação pedagógica pode constituir não apenas uma dimensão 

fundamental do sucesso do ensino como também uma área de maior dificuldade para os 

professores. 

As entrevistas realizadas e analisadas no seu conteúdo permitem-nos dizer que os 

professores estão cientes das exigências que a prática de ensino nos CEF requer, 

nomeadamente por ser um ensino menos rotinado, impondo maior centração no aluno e 

uma relação pedagógica mais individualizada. Também nos evidenciam que os mesmos 

professores pensam ser necessária formação contínua para o desempenho de papéis 

como o de conselheiro, orientador e de gestor do currículo salientando ainda a 

necessidade de aquisição de competências em estratégias específicas para intervir neste 

também específico contexto educativos que são os CEF. 

 

Palavras-chave: Cursos de Educação Formação (CEF), Necessidades de Formação, 

Formação Contínua, Relação Pedagógica, Disciplina. 
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ABSTRACT 

 
This thesis falls in the area of the Cycle of Studies Leading a Master Degree in 

Educational Sciences, in the area of the specialization in Teachers´s Training; it covers 

its needs in the area of Education and Training Courses (CEF), which were created in 

order to, among other things, allow second chances to those young students a step away 

from abandoning too early their schools. 

This study, empiric based and of an exploratory nature, falls in the area of interpretative 

paradigms and came up as the result of ten semi-directive interviews placed to teachers 

whose professional activity is CEF centric. It was our purpose to listen to their concerns 

related to worries, difficulties and training needs which they already experienced due to 

the fact that, having been trained to deal with  Middle School students, they had to face 

a completely different context either concerning the kind of students and the required 

curricular methods. This conjunction of things mark the difference: we chose to deal 

with the following pedagogic relationships - their age, their school background, their 

motivational framework - which led us to the conclusion that the given pedagogical 

relationship might stand not only as a the main dimension of success in education but 

also as an area of major concern for teachers. 

Through the analysis of the content of the interviews we are able to say that the teachers 

are well aware of the special needs required by the special nature of this teaching way at 

the CEF, specially because it is a teaching way less based on a routine basis, student 

centered and obliging to more personal pedagogic relationship. The interviewed 

teachers also stressed that some kind of continuous in-training is needed in order to 

achieve better performances as counselors, leaders and curricula managers, besides a 

need of special strategic competences in order to deal in such educational environments 

as the CEF. 

 

 

Key-words: Education and Training Courses (CEF), Training Needs, Continuous 

Training, Pedagogic Relationship, Discipline. 
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INTRODUÇÃO 

 
 

Este estudo é realizado no âmbito do ciclo de estudos conducente ao grau de Mestre em 

Ciências da Educação, na área de especialização de Formação de Professores e insere-se 

na problemática da análise de necessidades de formação. 

Intitulamos este estudo da seguinte maneira: Necessidades de formação dos professores 

nos Cursos de Educação e Formação (CEF) - Contributos para o seu estudo. Daqui 

infere-se a questão central deste trabalho - Que necessidades de formação? - com o qual 

pretendemos descrever a representação que os professores que lecionam nestes cursos, 

recentemente criados, têm das suas preocupações, dificuldades e interesses de formação 

por desenvolverem a sua atividade dentro da especificidade que marca estes cursos. A 

finalidade que nos norteia é poder contribuir para um maior sucesso dos alunos que 

frequentam estes cursos que, como se sabe, pretendem ser uma alternativa para evitar 

percursos de abandono escolar.  

A razão que nos levou a fazer este trajeto prende-se, sobretudo, com a curiosidade sobre 

a experiência letiva que os professores do CEF partilharam connosco e que evidencia as 

especificidades do trabalho destes professores, quando comparadas com as que 

caracterizam a atividade no ensino dito regular. Tais especificidades são salientadas 

frequentemente no discurso docente que também faz notar a falta de formação para 

proceder ao ajustamento da prática pedagógica de modo a satisfazer os objetivos dos 

cursos e as necessidades dos novos alunos. 

Que dificuldades percebem na sua ação educativa estes professores? Que preocupações 

marcam o trabalho destes professores por trabalharem nos CEF? Como consideram que 

as podem ultrapassar? Que necessidades de formação evocam? Que especificidade têm 

essas necessidades de formação? Que relação têm com as características dos cursos e do 

tipo de aluno? 

Eis algumas das questões que se nos colocaram e determinaram a vontade de fazer um 

trabalho de pesquisa que desocultasse o pensamento dos professores que atuam nos 

CEF relativamente às eventuais necessidades de formação, no sentido de poder 

contribuir para melhorar a sua formação profissional e, de certa fora, garantir que se 

atingem os objetivos dos cursos. 

Assim, definimos como objetivo geral deste trabalho proceder ao levantamento de 

eventuais necessidades de formação destes professores. O trabalho tem um caracter 
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exploratório e cinge-se aos dados recolhidos mediante entrevista semidiretiva a dez 

professores. 

O estudo está dividido em duas partes, sendo a primeira relativa ao seu enquadramento 

teórico e normativo e a segunda relativa à apresentação da metodologia seguida bem 

como à apresentação e interpretação dos resultados. 

Um primeiro capítulo da Parte I resume a origem e o enquadramento legal dos CEF, 

bem como o fenómeno do abandono escolar em Portugal ao qual o CEF procura ser 

uma resposta e uma proposta concreta para o seu combate. 

Um segundo capítulo da Parte I procura apresentar os conceitos de educação e 

formação, assim como as necessidades de formação, evidenciando nós à partida a 

necessidade de uma formação permanente na área da relação pedagógica, 

nomeadamente no domínio da disciplinação. 

O terceiro capítulo refere-se à Parte II e apresenta os aspetos gerais da pesquisa. Aqui 

começamos a realçar o design metodológico, apresentando o paradigma interpretativo, 

situando aí a metodologia qualitativa, com as entrevistas e a análise de conteúdo como 

instrumentos de recolha de dados. 

Formulámos aqui a questão central ou problema da investigação: quais as necessidades 

de formação dos professores do CEF? A amostra é constituída por dez professores que 

trabalham no CEF. 

Já o quarto e último capítulo está também situado na Parte II, onde apresentamos os 

resultados obtidos, mediante a análise de conteúdo feita, ou seja, por categorias, 

subcategorias e indicadores, reforçados com algumas unidades de registo extraídas das 

respostas dos professores. Está assente em quatro temas. No primeiro escrevemos as 

razões e motivações para a docência num CEF (opção ou distribuição do serviço). No 

segundo tema, abordamos os CEF enquanto percurso alternativo para os alunos, já que 

as dificuldades dos alunos na aprendizagem são muito grandes, por vezes, agravadas 

com a indisciplina. O terceiro tema refere-se às especificidades do ensino num CEF, que 

procura ser um ensino menos rotineiro, mais centrado nos alunos, com uma relação 

pedagógica mais individualizada. O quarto tema circunscreve-se às necessidades de 

formação nos professores para exercerem a docência num CEF. Aqui é focado o papel 

do professor como gestor e conselheiro, assim como as estratégias apropriadas que tem 

de encontrar para desenvolver a sua tarefa neste contexto muito específico. 
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PARTE I – FUNDAMENTAÇÃO TEÓRICA 

 

PRIMEIRO CAPÍTULO 

CURSOS DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO PARA JOVENS 

 
 

 

Nos últimos anos em Portugal, a escola tem vivido inúmeras alterações, com um impacto 

sobre os profissionais que exercem as suas funções. Estes procuram adaptar-se às mudanças 

a que são chamados a participar, de modo que as mesmas se concretizem e se tornem uma 

realidade (Azevedo, 2011). 

Na área da formação vocacional em 2007 foi criada e aprovada a estrutura orgânica da 

Agência Nacional para a Qualificação, Instituto Público (ANQ, I. P.), organismo de tutela 

ministerial conjunta entre os Ministérios do Trabalho e da Solidariedade Social e da 

Educação. A ANQ, I. P., sucedeu nas atribuições à Direcção-Geral de Formação Vocacional 

e ao Instituto para a Qualidade na Formação, I. P. Já em 2012 à ANQ sucedeu a Agência 

Nacional para a Qualificação e o Ensino Profissional, I.P. (ANQEP, I.P.) como Instituto 

Público integrado na administração indireta do Estado, sob a tutela dos Ministérios da 

Economia e do Emprego e da Educação e Ciência, em articulação com o Ministério da 

Solidariedade Social, com autonomia administrativa, financeira e pedagógica no 

prosseguimento das suas atribuições.  

A ANQEP tem por missão: 

(i) coordenar a execução das políticas de educação e formação profissional de jovens e 

adultos e assegurar o desenvolvimento e a gestão do sistema de reconhecimento, validação 

e certificação de competências; 

(ii) Coordenar, dinamizar e gerir a oferta de educação e formação profissional de dupla 

certificação destinada a jovens e adultos, bem como a rede de entidades responsáveis pela 

aplicação dos correspondentes dispositivos de informação e orientação, assegurando a 

complementaridade dos sistemas de educação e formação profissional e a qualidade das 

referidas ofertas; e 

(iii) Participar no desenvolvimento de referenciais de formação inicial e contínua de 

professores, formadores e outros profissionais envolvidos na oferta de educação e formação 

profissional de dupla certificação destinada a jovens e adultos, assim como na 

operacionalização do sistema de reconhecimento, validação e certificação de competências, 
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em estreita colaboração com organizações de formação de professores e formadores, 

nomeadamente instituições do ensino superior. 

Basicamente pretende-se que sempre que sejam detetadas dificuldades na aprendizagem 

dum qualquer aluno, sejam obrigatoriamente tomadas medidas que permitam prevenir o 

insucesso e o abandono escolares; entre essas medidas podem ser referidas como 

primordiais para o âmbito deste trabalho, as seguintes: 

(i) um acompanhamento extraordinário dos alunos estabelecido no calendário escolar; 

(ii) a constituição temporária de grupos de homogeneidade relativa em termos de 

desempenho escolar, em disciplinas estruturantes, tendo em atenção os recursos da escola e 

a pertinência das situações; 

(iii) a adoção, em condições excecionais devidamente justificadas pela escola e aprovadas 

pelos serviços competentes da administração educativa, de percursos diferentes, 

designadamente, percursos curriculares alternativos e programas integrados de educação e 

formação, adaptados ao perfil e especificidades dos alunos; 

(iv) o encaminhamento para um percurso vocacional de ensino, após redefinição do seu 

percurso escolar, resultante do parecer das equipas de acompanhamento e orientação e com 

o comprometimento e a concordância do seu encarregado de educação; 

(v) a implementação de um sistema modular, como via alternativa ao currículo do Ensino 

Básico geral, para os alunos maiores de 16 anos; e 

(vi) o incentivo, tanto ao aluno como ao seu encarregado de educação, à frequência de 

escola cujo projeto educativo melhor responda ao percurso e às motivações de 

aprendizagem do aluno. 

Esse aumento da oferta educativa e formativa das escolas implicou um maior número de 

professores envolvidos a ser chamados a assumir novas funções. Passou-se de um número 

reduzido de professores envolvidos nas ofertas profissionalizantes, para uma realidade que 

contempla um número alargado de profissionais, ou seja, passou-se de um grupo discreto e 

limitado de professores, para uma realidade do quotidiano profissional, mais massiva e 

representativa, constituindo-se assim um grupo mais alargado de professores, em novas 

vivências pessoais e profissionais decorrentes da diversificação de funções que têm de 

assumir. O facto de haver um maior número de professores envolvidos, aumentou a 

probabilidade dos professores assumirem funções nesse âmbito, tornando as dificuldades e 

os problemas sentidos mais visíveis. Fica implícito que, sendo uma oferta educativa 

frequente e mais numerosa, qualquer professor poderá vir a desempenhar funções nesse 

âmbito.  
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1.ORIGEM 

 
 

Face a uma sociedade contemporânea em processo acelerado de mudança, consequência 

de grandes transformações sociais e económicas e de um desenvolvimento quase 

explosivo nos domínios da inovação científica e tecnológica, o investimento na 

educação e na formação associa-se ao reconhecimento de que destas depende o avanço 

científico e tecnológico, gerador de novas conceções de desenvolvimento. As 

instituições formativas veem-se impelidas a criar novas formas de estar e de agir, que 

lhes permitam corresponder às crescentes pressões que sobre elas se exercem e 

desempenhar, consequentemente, um papel mais ativo e melhor adaptado na solução 

dos problemas económicos e sociais que se têm desencadeado nas últimas décadas e 

ainda um papel mais decisivo e mais interveniente na modernização das sociedades, no 

atual contexto de globalização.  

Em Portugal, nos últimos anos, a crescente valorização das qualificações implicou a 

atribuição de novas missões à escola e, dentro dela, aos professores, que procuram 

adaptar-se às mudanças em que são chamados a participar para que as mesmas se 

concretizem e se tornem uma realidade.  

A Lei de Bases do Sistema Educativo (LBSE), Lei 46/86, Série I, de 14 de outubro, 

representou um marco importante para a educação e formação profissional em Portugal, 

concedendo a todos os portugueses o direito à educação e à cultura, através de um 

sistema de igualdade de oportunidades no acesso e sucesso escolares, respondendo 

simultaneamente às necessidades da realidade social e ao desenvolvimento pleno e 

harmonioso da personalidade dos indivíduos. A mesma lei determinava que o Ensino 

Básico era universal, obrigatório e gratuito, tinha a duração de nove anos (art.º. 6º n.º 1) 

e a obrigatoriedade de frequência terminava aos 15 anos de idade (art.º. 6º n.º 6)
1
. 

A LBSE foi alterada pela Lei n.º 115/97, Série I-A, de 19 de setembro, alterada / 

republicada pela Lei n.º 49/2005, Série I-A, de 30 de agosto, alterada pela Lei n.º 

85/2009, Série I, de 27 de agosto e finalmente regulamentada pelo Decreto-Lei n.º 

176/2012, Série I, de 02 de agosto que já consigna os regimes de matrícula e de 

frequência no âmbito da escolaridade obrigatória das crianças e dos jovens com idades 

                                                                 
1
 No âmbito da escolaridade obrigatória consideram-se em idade escolar as crianças e jovens com idades 

compreendidas entre os 6 e os 18 anos (artigo 2.º da Lei n.º 85/2009 de 27 de Agosto). O cumprimento da 

escolaridade de 12 anos foi considerado relevante para o progresso social, económico e cultural de todos 

os portugueses. O processo queria-se seguro, contínuo e coerente, de forma a garantir a promoção da 

qualidade e da exigência no ensino e o desenvolvimento de todos os alunos. 

http://www.dges.mctes.pt/NR/rdonlyres/2A5E978A-0D63-4D4E-9812-46C28BA831BB/1127/L11597.pdf
http://www.dges.mctes.pt/NR/rdonlyres/2A5E978A-0D63-4D4E-9812-46C28BA831BB/1128/L492005.pdf
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compreendidas entre os 6 e os 18 anos e estabelece as medidas que devem ser adotadas 

no âmbito dos percursos escolares dos alunos para prevenir o insucesso e o abandono 

escolares. Com este último diploma legal aparentemente
2
 reforça-se a oferta de 

alternativas mais acautelada com os interesses vocacionais e profissionais dos alunos e, 

simultaneamente, a orientação vocacional e profissional dos jovens. 

Neste enquadramento legal, a partir de 1986 ocorreu um aumento do número de alunos 

nas escolas e surgiu como preocupação a sua permanência até ao cumprimento da 

escolaridade obrigatória. As competências habilitacionais, enquanto elemento 

constitutivo do capital humano, apresentam-se, de modo amplamente confirmado, como 

um dos instrumentos fundamentais para aferir o progresso de um país ou de uma 

sociedade, sendo as gerações jovens, em transição e preparação para a vida adulta, 

protagonistas, por excelência, dos processos de aquisição de novas qualificações e 

saberes.  

A informação e o conhecimento representam fatores estruturantes das sociedades mais 

avançadas. Nestas sociedades, a educação tem tendência para se prolongar no tempo, 

resultando daqui que os jovens só estejam habilitados à integração no mercado de 

trabalho após um período prolongado de escolaridade e de aquisição, em diferentes 

contextos, de competências formais que vão depois requerer permanente atualização ao 

longo do percurso de vida. 

No âmbito das políticas educativas, foi publicado o Despacho Conjunto n.º 279/2002 de 

12 de abril, pelo Ministério de Educação (ME) e pelo Ministério do Trabalho e da 

Segurança Social (MTSS), (vindo a ser retificada a sua regulamentação através do 

Despacho Conjunto nº 453/2004 de 27 de julho, e posteriormente alterada pelo 

Despacho n.º 12 568/2010, de 4 de agosto) que visava a criação de CEF, concebendo 

para estes cursos vocacionais um referencial único em termos curriculares, 

procedimentos de organização, desenvolvimento, avaliação e acompanhamento. Estes 

cursos podem ser ministrados quer pelas entidades formadoras tuteladas pelo MTSS, 

quer pelas escolas (ou outras entidades) tuteladas pelo ME.   

Assim desde 2002 que nos Cursos de Educação e Formação são consagrados os 

seguintes compromissos: 

                                                                 
2
 Até agora os alunos que concluíam o CEF tinham dupla certificação desde que tivessem aproveitamento 

no estágio e podiam prosseguir os estudos nos Cursos Profissionais. Agora podemos estar perante um 

retrocesso já que as saídas para os Cursos Profissionais tendem a acabar e os alunos dos CEF não tendo 

feito os exames de Matemática e Português do 9º. ano, não podem prosseguir estudos no ensino regular 

(10º. ano).  
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- Assegurar uma oferta de educação e formação que permita adotar medidas para a 

obtenção, simultaneamente, de uma qualificação profissional de nível I e II e da 

certificação do 1.º, 2.º e 3.º ciclos do Ensino Básico, contribuindo, respetivamente, para 

uma inserção qualificada no mercado de trabalho e para o aumento dos níveis de 

escolaridade. 

- Assegurar que todos os jovens até aos 18 anos de idade, quer se encontrem ou não em 

situação de trabalho, possam frequentar percursos de educação ou de formação que 

permitam a obtenção de níveis crescentes de escolaridade ou de qualificação 

profissional, devidamente certificados. 

O mesmo Despacho visa também dinamizar uma oferta educativa e formativa junto dos 

jovens, entre os 15 e 18 anos de idade, que se encontram em risco de abandono escolar 

antes do 9º ano de escolaridade, através de uma tipologia de itinerários estruturados de 

acordo com as habilitações de acesso, privilegiando uma estrutura curricular 

acentuadamente profissionalizante. 

A arquitetura para estas novas vias para aprender e progredir surgiu com a iniciativa 

"Novas Oportunidades", que define como um dos objetivos principais alargar o 

referencial mínimo de formação ao 12.º ano de escolaridade e cuja estratégia assenta em 

dois pilares fundamentais: (i) elevar a formação de base da população ativa; e (ii) tornar 

o ensino profissionalizante uma opção efetiva para os jovens. 

A Formação Profissional passou a ser organizada em modalidades que contemplam a 

Formação de Jovens e de Adultos, uma verdadeira educação vocacional.  

Com os CEF as diferentes modalidades de educação e de formação de jovens e adultos, 

ora instituídas permitem adquirir uma certificação escolar e/ou uma qualificação 

profissional, bem como o prosseguimento de estudos de nível pós-secundário não 

superior ou  o ensino superior. 

O sistema educativo passa a assegurar uma escolaridade de segunda oportunidade a 

quem não a teve ou aos que a procuram por razões profissionais ou de promoção 

cultural, e organiza-se de forma a desenvolver a capacidade para o trabalho através de 

uma formação geral sólida e de uma formação específica para a ocupação de um lugar 

na vida ativa. 

 No quadro da União Europeia (UE), a orientação política visava aumentar o nível 

educacional das crianças e dos jovens das diversas origens sociais, e reduzir as 

diferenças que separam aqueles que são oriundos de famílias desprovidas de capitais 

económicos e escolares, dos seus pares, vindos de meios sociais mais favorecidos, numa 
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referência mundial da qualidade dos sistemas de formação e ensino até ao ano de 2010. 

Os objetivos desta política consistiam essencialmente na constituição de um Espaço 

Europeu do Ensino Superior, em estreita articulação com o Processo de Bolonha, e na 

definição de um Quadro Europeu de Qualificações para a Aprendizagem ao Longo da 

Vida (Cantante, F., Barroso, M., Guerreiro, M. D., 2009). 

A Formação de Jovens engloba os Cursos Artísticos Especializados, os Cursos 

Científico-Humanísticos, os Cursos de Aprendizagem, os Cursos de Educação e 

Formação, os Cursos Profissionais, os Cursos Tecnológicos e os Cursos das Escolas de 

Hotelaria e Turismo. Já a Formação de Adultos abarca os Cursos de Educação e 

Formação de Adultos (EFA) e os Cursos do Ensino Recorrente (GEPE, 2011).  

Os CEF encontram-se enquadrados nesta nova modalidade de Formação Profissional e 

aparecem como uma alternativa para os jovens em risco de abandono e, ou, insucesso 

escolar. 

A educação e a formação de jovens e adultos compreende as seguintes modalidades: 

 - Sistema de Reconhecimento, Validação e Certificação de Competências (RVCC)
3
 

adquiridas ao longo da vida, por via formal, informal e não-formal, permitindo aos 

alunos obter uma dupla certificação académica e profissional. A formação adquirida 

permite o acesso a empregos mais qualificados e melhor perspetiva de formação ao 

longo da vida. Este Sistema tinha lugar nos Centros Novas Oportunidades, 

disseminados por todo o país; medidas governamentais recentes levaram a uma redução 

no número de Centros de Novas Oportunidades, todavia o atrás descrito aplica-se ainda 

aos sobreviventes
4
: 

 - Cursos de Educação e Formação (CEF) para alunos a partir dos 15 anos;  

 - Cursos de Educação e Formação de Adultos (EFA) e Formações Modulares, para 

alunos maiores de 18 anos;  

 - "Ações de curta duração S@bER +", para alunos maiores de 18 anos; 

 - Ensino recorrente do Ensino Básico e Ensino Secundário, para alunos maiores de 15 

ou maiores de 18 anos para o Ensino Básico e secundário, respetivamente;  

                                                                 
3
  Com o Decreto-Lei nº 23/2006 de 27 de outubro, os Centros de Reconhecimento de Validação e 

Certificação de Competências (CRVCC) passam a designar-se por Centros de Novas Oportunidades 

(CNO). 
4
 Os CNO têm vindo a ser reduzidos em número, mormente por via duma asfixia financeira. Para 

assegurar a resposta ao público que pretende aumentar as suas qualificações, alguns Centros de Novas 

Oportunidades (os financiados pelo Programa Operacional de Potencial Humano – POPH - e os 

autofinanciados) foram autorizados a prosseguir a sua atividade até 31 de dezembro de 2012, isto é, até à 

criação de um novo enquadramento legislativo e financeiro respeitante aos Centros de Qualificação e 

Ensino Profissional. 
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 - Sistema Nacional de Aprendizagem, da responsabilidade do Instituto de Emprego e 

Formação Profissional, para jovens a partir dos 15 anos. 

Estes cursos oferecem certificados equiparados ao ensino regular, respetivamente 6.º, 

9.º e 12.º anos de escolaridade, assim como uma qualificação profissional de nível I, II e 

III. Se o desejarem, os alunos têm a possibilidade de dar continuidade aos seus estudos 

em formações pós-secundárias não superiores, que correspondem a uma qualificação 

profissional de nível IV (Comissão Europeia, 2007). 

Em Portugal, a Formação Profissional
5
 abrange o Ensino Secundário com os Cursos 

Profissionais a Nível Secundário, que dão equivalência ao 12º ano de escolaridade e o 3º 

Ciclo do Ensino Básico com os CEF, que dão equivalência ao 9º ano de escolaridade, 

sendo que em ambos os alunos obtêm uma qualificação profissional (DGFV, 2005a; 

DGFV, 2005b).  

2. OS CEF E O ABANDONO ESCOLAR EM PORTUGAL 

 

Para Martins (2010), a Estratégia de Lisboa, assinada no ano 2000, constitui-se como 

um documento de referência para os chefes de Estado e governo da União Europeia, 

então em número de quinze, que se propuseram desenvolver esforços e criar 

mecanismos para tornar a União Europeia a região mais competitiva e dinâmica do 

mundo até ao ano 2010. De entre os objetivos educativos propostos, destacavam-se: 

(i) diminuir o número de alunos que abandonam precocemente a escola (antes dos 18 

anos) para o valor máximo de 10%; 

                                                                 
5
 A Formação Profissional visa basicamente melhorar as qualificações, gerar novas competências e 

combater a exclusão social. O enquadramento legal da Formação Profissional para adultos foi 

estabelecido pelos Decretos-Leis nº 401/91 e 405/91, ambos de 16 de Outubro, pelo Decreto 

Regulamentar nº 66/94, de 18 de Novembro, que define as condições para o exercício da actividade de 

formador no âmbito da formação inserida no mercado de emprego, e que foi parcialmente revisto pelo 

Decreto Regulamentar nº 26/97, de 18 de Junho. As exigências de certificação profissional são as 

contidas no Decreto-Lei nº 95/92, de 23 de Maio, no Decreto Regulamentar nº 68/94, de 26 de Novembro 

e na Portaria n.º 213/2011, de 30 Maio, este último diploma com um novo enquadramento legal à 

actividade do formador no âmbito do Sistema Nacional de Qualificações (SNQ). Os formadores 

necessitam dum Certificado de Competências Pedagógicas (CCP) obtido através do "Reconhecimento, 

validação e certificação de competências pedagógicas de formadores, adquiridas por via da experiência", 

vulgo certificação por via das RVCC. Qualquer formador necessita de ter aprovação prévia num módulo 

de formação vulgo “Curso de Formação de Formadores”, na modalidade presencial, com uma duração 

(mínima) base de 90 horas e a aplicação de um conjunto variado de métodos e de técnicas, que incluem 

sessões de exposição e discussão de temas, trabalhos individuais e de grupo, planificação e apresentação 

de módulos, bem como preparação e realização de simulações pedagógicas.  

    A qualidade da formação profissional é conseguida através da: (i) valorização da aptidão pedagógica 

do formador; (ii) obrigatoriedade da formação pedagógica inicial para o acesso à actividade; e (iii) 

promoção da formação contínua dos formadores, salientando a necessidade da sua actualização 

permanente, em especial daqueles que intervêm em acções dirigidas a públicos mais desfavorecidos. 
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(ii) atingir a meta de pelo menos 85% dos jovens com menos de 22 anos a completar o 

Ensino Secundário;  

(iii) diminuir para menos de 20% os alunos de quinze anos com reduzidas competências 

em leitura, tal como evidenciado pelos estudos PISA
6
; 

(iv) aumentar para 12,5% os adultos em formação permanente; e 

(v) aumentar em, pelo menos 15%, o número de licenciados em Matemática, Ciência e 

Tecnologia, e reduzir, ao mesmo tempo, a diferença entre diplomados homens e 

mulheres nestes domínios.  

Ora, concluída a década de vigência da Estratégia de Lisboa, quatro das cinco metas 

traçadas ficaram por cumprir, embora se tenham registado progressos muito apreciáveis 

em quase todos os domínios. Apenas o objetivo do crescimento do número de 

licenciados em Matemática, Ciência e Tecnologia foi atingido pelo conjunto dos 27 

países. Quanto aos restantes objectivos, razões houve que terão condicionado os 

resultados, tal como a falta de estratégias
7
 para alcançar os propósitos. 

Tendo terminado a década da Estratégia de Lisboa, foi apresentada em Bruxelas, em 

março de 2010, a “Estratégia Europa 2020”, com metas quantificadas para o 

crescimento económico e sustentável e para a criação de emprego, tendo, no entanto, em 

consideração as diferenças existentes entre os 27 (atualmente
8
) Estados-membros da 

UE. No que respeita à educação, destacam-se dois grandes objectivos: 

(i) aumentar o número de diplomados, colocando a fasquia na percentagem de 40% de 

alunos que, tendo concluído o Ensino Secundário, prosseguem estudos e completam um 

grau superior; e 

(ii) reduzir para menos de 10%
9
 o abandono escolar precoce. 

A educação foi sempre um tema polémico e sobre o qual se emitem, com facilidade, 

opiniões, sobretudo, sobre o que está mal. Esperam-se resultados imediatos das medidas 

promulgadas ou tomadas e criticam-se decisores e especialistas. Ora, é partilhado por 

muitos especialistas em políticas educativas que todas as medidas levam tempo a surtir 

efeitos e só a médio e, muitas vezes, a longo prazo é possível vislumbrar resultados. Por 

isso, é preciso conduzir ações continuadas que melhorem os níveis de eficácia em 

contexto escolar. Com efeito, a escola é um dos fatores determinantes da evolução das 

sociedades. Esteve (1999) refere que se atingiu, no final do século XX, em Portugal e na 

                                                                 
6
 PISA – acrónimo de “Programme for International Student Assessment of the OECD”. 

7
 Uma estratégia implica uma luta de vontades (a não mobilização ou o desinteresse também são 

manifestações de vontade).  
8
 Está para breve o alargamento para 28 com a adesão da Croácia. 

9
 Repetição do objectivo de 2000. 
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Europa, a terceira revolução educativa, caracterizada pelo alargamento da educação pré-

escolar, pela expansão da frequência do ensino de nível secundário e superior, e pela 

entrada massiva das mulheres em todos os níveis dos sistemas de ensino.  

Neste enquadramento, de acordo com Castro (2008:19), “Portugal é um dos países da 

União Europeia, onde o fenómeno do abandono escolar se tem mantido ao longo de 

várias décadas (…), sendo um fenómeno preocupante, tanto pela extensão que adquire, 

como pelas repercussões que terá na vida dos indivíduos e das sociedades”. 

O abandono escolar é considerado por Canavarro (2004) como a saída precoce da 

escola, em que o aluno não conclui a escolaridade obrigatória, o que significa que não 

termina o Ensino Básico, saindo da escola antes dos 16 anos de idade sem ter concluído 

o 9.º ano de escolaridade. Este facto normalmente deve-se, ainda segundo Canavarro 

(2004), a um insucesso escolar repetido, assim como à possibilidade de ingresso no 

mercado de trabalho, algo atrativo e acessível para jovens desqualificados. 

Para tentar minorar o abandono escolar, o Plano Nacional de Prevenção do Abandono 

Escolar (PNPAE) propõe algumas medidas, das quais se destaca a integração de uma 

oferta educativo-formativa nas escolas. Esta oferta contempla os CEF de nível II (CEF), 

o Ensino Profissional de nível III, Sistemas de Aprendizagem de níveis III e IV e 

Cursos de Especialização Tecnológica (CET)
10

, com o intuito de desenvolver nos 

alunos competências que visem “o desenvolvimento do empreendedorismo” 

(Canavarro, 2004:11). 

Os CEF surgem, então, como uma das possíveis soluções para reduzir o abandono 

escolar, dando aos alunos uma nova oportunidade para concluírem a escolaridade 

obrigatória (IEFP, 2005). 

Segundo Monteiro (2004), os jovens que não concluem a escolaridade obrigatória e 

abandonam precocemente a escola, ficam limitados na escolha de empregos e 

confinados a uma situação económica precária. 

Assim, e de acordo com González (2006), o abandono escolar afeta significativamente a 

formação dos alunos, tendo repercussões no seu desempenho pessoal e social. Numa 

sociedade em que o conhecimento é uma das soluções para o desenvolvimento 

económico e para o acesso a um emprego dignificante, os que abandonam a escola 

veem-se privados de certas acessibilidades e são excluídos socialmente. 

                                                                 
10

 A formação antigamente designada Técnico-Profissional e os seus famosos níveis II, III (12ºano) e IV 

(bacharelato) deixou assim de ser um exclusivo dos Centros de Formação, públicos e privados, sob a 

égide do MTSS (IEFP) e do Ministério da Defesa Nacional (MDN). 
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Ainda segundo Caetano (2005:174), “o abandono escolar precoce, ao comprometer a 

formação e a qualificação dos trabalhadores, reflete-se no processo de desenvolvimento 

socioeconómico e de competitividade dos territórios”.  

No sentido de combater o abandono escolar, tem vindo a ser desenvolvido um conjunto 

de iniciativas. Criaram-se programas operacionais através dos quais grupos de trabalho 

puseram em prática o seguinte tipo de medidas:  

(i) Medidas Defensivas promovidas pela Segurança Social, pela Comissão de Proteção 

de Crianças e Jovens e Tribunais, para atuar quando necessário, na sensibilização dos 

jovens e famílias;  

(ii) Medidas Pró-Ativas, que passam pelo acompanhamento de alunos que apresentam 

dificuldades de aprendizagem, criando currículos alternativos; e 

(iii) Medidas Alternativas, como as criadas através do Despacho Conjunto n.º 279/2002 

de 12 de abril, pelos Ministérios de Educação e da Segurança Social e do Trabalho. 

No Despacho anteriormente citado, o PNPAE aparece definido como sendo “um esforço 

coletivo para prevenir o abandono escolar” (Canavarro, 2004:4), isto é, “prevenir a 

saída da Escola e do sistema de Formação Profissional ou dos sistemas de educação e 

formação, por um jovem com menos de 25 anos, sem conclusão de estudos ou sem 

obtenção de qualificação de nível secundário ou equivalente”. 

Os CEF destinam-se a jovens com idade igual ou superior a 15 anos que se encontrem 

em risco de abandono escolar precoce, ou que já tenham abandonado a escola sem 

concluírem os 12 anos de escolaridade e que tenham a pretensão de ingressar no 

mercado de trabalho, mas com uma qualificação profissional (Artigo 1.º, Despacho 

Conjunto n.º 453 / 2004, de 27 de julho). Destinam-se ainda, quando as situações assim 

o exigem, a jovens com idade inferior a 15 anos, com a autorização do Diretor Regional 

de Educação. No caso de os jovens concluírem um dos cursos previstos com idade 

inferior à necessária para ingressar no mundo de trabalho, devem obrigatoriamente 

prosseguir os estudos (Artigo 1.º, Despacho Conjunto n.º 453/ 2004, de 27 de julho). 

No Despacho Conjunto n.º453/ 2004, de 27 de julho, encontram-se oito alíneas onde se 

definem os vários tipos de CEF, em função da sua duração, do seu nível de qualificação 

escolar e profissional. Esses tipos de CEF são os seguintes: 

(i) Cursos de tipo 1, que têm uma duração até dois anos, destinados a jovens com 

habilitação inferior ao 6.º ano de escolaridade, que se encontrem em risco de abandono 

escolar, que apresentem duas ou mais retenções, e que não concluíram, ou que não se 
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encontrem em condições de concluir o respetivo ano de escolaridade. Conferem uma 

qualificação profissional de nível I e equivalência ao 6.º ano de escolaridade. 

(ii) Cursos de tipo 2, que têm uma duração até dois anos, destinando-se a jovens que 

completaram ou frequentaram o 6.º ano de escolaridade, com ou sem aproveitamento, o 

7.º ano de escolaridade, ou ainda os que frequentaram, sem aproveitamento, o 8.º ano de 

escolaridade, que se encontrem em risco de abandono escolar. Conferem uma 

qualificação profissional de nível II e equivalência ao 9.º ano de escolaridade. 

(iii) Cursos de tipo 3, que têm uma duração de um ano, destinando-se a jovens com 

aproveitamento no 8.º ano de escolaridade, ou com frequência, sem aproveitamento, no 

9.º ano de escolaridade, que se encontrem em risco de abandono escolar. Conferem uma 

qualificação profissional de nível II e equivalência ao 9.º ano de escolaridade. 

(iv) Cursos de tipo 4, que têm uma duração de um ano, destinando-se a jovens que 

concluíram o 9.º ano de escolaridade, ou que frequentaram qualquer curso do nível 

secundário de educação, ou equivalente, sem o concluir, e no qual apresentaram uma ou 

mais retenções, que tenham como pretensão concretizar um projeto profissional. 

Conferem uma qualificação profissional de nível II. 

(v) Cursos de formação complementar, que têm a duração de um ano, destinando-se a 

jovens titulares de um curso de tipo 2, tipo 3 ou cursos de qualificação inicial de nível 2, 

que pretendam prosseguir a sua formação nesta modalidade e adquirir uma qualificação 

de nível III e o 12.º ano de escolaridade. Conferem os requisitos necessários para 

integrar os cursos de tipo 5. 

(vi) Cursos de tipo 5, que têm a duração de dois anos, destinando-se a jovens titulares 

de um curso de tipo 4 ou um curso do 10.º ano profissionalizante criado ao abrigo do 

despacho conjunto n.º 665 / 2001, de 26 de março, assim como a jovens com 

aproveitamento no 10.º ano de escolaridade ou com frequência sem aproveitamento do 

11.º ano de escolaridade, e que pretendam retomar um percurso formativo após 

interrupção não inferior a um ano letivo. Conferem uma qualificação profissional de 

nível III e equivalência ao 12.º ano de escolaridade. 

(vii) Cursos de tipo 6, que têm a duração de um ano ou superior, destinando-se a jovens 

com o 11.º ano de escolaridade com aproveitamento ou frequência do 12.º ano de 

escolaridade sem aproveitamento. Conferem uma qualificação profissional de nível III e 

equivalência ao 12.º ano de escolaridade. 

(viii) Cursos de tipo 7, que têm a duração de um ano, destinando-se a jovens titulares de 

um curso científico-humanístico, ou equivalente do nível secundário de educação, que 
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se refira à mesma ou a uma área de formação afim àquela em que se integra a 

qualificação visada pelo curso a frequentar. Conferem uma qualificação profissional de 

nível III. 

No Despacho Conjunto n.º 453 / 2004, de 27 de julho, no seu Artigo 3.º são definidas as 

seguintes componentes de formação dos CEF:  

(i) a formação sócio-cultural;  

(ii) a formação científica; 

(iii) a formação tecnológica; e  

(iv) a formação prática.  

As componentes de formação sócio-cultural e científica são orientadas segundo 

referenciais e orientações curriculares definidos, consoante a tipologia do curso, pelo 

Ministério da Educação, através da Direção Geral de Formação Vocacional (DGFV)
11

 e 

da Direção Geral de Inovação e Desenvolvimento Curricular (DGIDC), que tenta 

promover a obtenção de competências no âmbito das línguas, cultura e comunicação, 

cidadania e sociedade e das diferentes ciências. Estas componentes organizam-se por 

disciplinas ou domínios, visando o desenvolvimento pessoal, social e profissional.  

No que concerne à componente de formação tecnológica, o mesmo Despacho estabelece 

a sua organização em unidades ou módulos de formação.  

Por sua vez a componente de formação prática encontra-se estruturada num plano 

individual de formação ou roteiro de atividades a ser desenvolvido no contexto de 

trabalho, assumindo a forma de estágio e visando a aquisição e o desenvolvimento de 

competências técnicas, relacionais, organizacionais e de gestão de carreira, relevantes 

para a qualificação profissional; os percursos de Educação e Formação de nível de 

qualificação 2 e 3 integram ainda uma prova de avaliação final (PAF).  

As componentes de formação dos CEF, e mormente a componente prática, são uma 

forma de adquirir uma qualificação profissional, facilitando a entrada no mundo do 

trabalho e a formação para o longo da vida (nº.s 4 e 5 do art. 3.º do Regulamento dos 

CEF, publicado no Despacho Conjunto n.º 453 / 2004, de 27 de julho) (Guerreiro, 

2009). 

As PAF mais não são que um equivalente, ao nível do Ensino Básico, às provas de 

aptidão profissional (PAP) dos cursos profissionais com vista à obtenção duma 

qualificação de nível III da qualificação profissional. Umas e outras procuram 

evidenciar a capacidade de trabalho e de autonomia dos alunos integrando as diferentes 

                                                                 
11

 As suas atribuições neste domínio passaram para a ANQ em 2007. 
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competências de mobilização de recursos, de integração de saberes múltiplos, de análise 

e de síntese, apresentando, perante um júri especialmente designado, ou um ou mais 

trabalhos práticos, ou um relatório, quer do projeto desenvolvido quer do produto final 

obtido.  

O principal objetivo dos CEF é incentivar o jovem ao prosseguimento de 

estudos/formação, permitindo que possam adquirir competências profissionais, através 

de soluções acessíveis e flexíveis, de acordo com os seus interesses, motivações e as 

necessidades do mercado de trabalho.  

O mesmo Decreto-Lei explícita que os cursos deverão ser proporcionados pela rede das 

escolas públicas, particulares e cooperativas, escolas profissionais e centros de gestão 

direta e participada do IEFP, ou outras entidades formadoras acreditadas, sempre que 

estas estejam em articulação com entidades da comunidade, podendo ser desde órgãos 

autárquicos, as empresas ou organizações empresariais, outros parceiros sociais e 

associações de âmbito local ou regional, tendo sempre presente a rentabilização de 

estruturas físicas e recursos humanos e materiais existentes.  

O ME autoriza o funcionamento dos cursos de educação e formação de jovens. No 

entanto as propostas de funcionamento de cursos que visem qualificações para as quais 

não existam referenciais, aprovados pelo ME ou pelo MTSS, deverão ter um prévio 

reconhecimento técnico-pedagógico por parte da DGFV e do IEFP.  

Desde a criação dos CEF, através do Despacho conjunto n.º 279/2002. DR 86, S. II de 

2002-04-12, esta oferta formativa tem vindo a ser retificada ao nível legislativo. No 

Anexo 1 é elencado, de modo não exaustivo
12

, um conjunto de diplomas legais que 

regulamentam este percurso alternativo. 

Os CEF asseguram a permanência dos alunos na escola, de modo a não a abandonarem 

precocemente; estes cursos são destinados preferencialmente a alunos em risco de 

abandono escolar, permitindo um ensino profissional inicial como via privilegiada de 

transição para a vida ativa e simultaneamente a continuação dos estudos (art.º 5 do 

Decreto-Lei n.º 139/2012). Deste modo é dado um grande contributo para a preparação 

destes jovens para a vida. 

                                                                 
12

 Nessa elencagem pretende-se dar uma visão da legislação atualmente em vigor. Essa visão não 

pretende ser nem um inventário, nem evidenciar sobre o que recai a regulamentação.   
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SEGUNDO CAPÍTULO 

A FORMAÇÃO DE PROFESSORES 

 

1. CONCEITO DE EDUCAÇÃO E FORMAÇÃO 
 

No sentido mais lato, educação significa o meio segundo o qual os hábitos, os costumes 

e valores de uma comunidade são transferidos de uma geração para a geração seguinte. 

A educação vai-se desenvolvendo quer através de situações presenciadas, quer através 

de experiências vividas por cada indivíduo ao longo da sua vida. 

No sentido mais restrito, a educação é o processo contínuo de desenvolvimento das 

faculdades físicas, intelectuais e morais do ser humano, que pressupõe o acesso ao 

ensino escolar; é um direito fundamental do ser humano que deve ser garantido pelo 

Estado. 

Educar vem de e-ducere, que significa desenvolver de dentro para fora, e de educare, 

que exprime o desenvolver, alimentar de fora par dentro. 

A etimologia latina educar exprime alimentar, fazer crescer não só fisicamente, mas 

psicologicamente, intelectualmente, socialmente e operativamente. O individual 

contemporiza com o relacional, o social e o coletivo. 

A UNESCO (citado por Jarvis,1990a) define educação como a instrução organizada e 

sustentada, concebida para comunicar uma combinação de conhecimentos, capacidades 

e compreensões valiosas para todas as atividades da vida. Neste sentido, educação 

implica:  

(i) o envolvimento de um educador, mediador e/ou organizador;  

(ii) um processo longo;  

(iii) uma atividade profunda e geral (não específica); e 

(iv) relacionamento com o desenvolvimento do conhecimento e com o desenvolvimento 

da compreensão. 

De acordo com Töffler (1991), a educação é um processo relacional 

extraordinariamente complexo e um processo de mutação cultural acelerado. É um 

processo ininterrupto que vai da infância à vida adulta, alargando-se do círculo familiar 

aos diferentes lugares e espaços de sociabilidade em que convivem a criança, o 

adolescente, o jovem e o adulto. 
16
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O conceito de formação está, muitas vezes, associado ao desenvolvimento pessoal. Na 

perspetiva de Zabalza (1992:201), a formação “é o processo de desenvolvimento que 

segue o sujeito humano até alcançar um estado de plenitude pessoal”. Segundo Ferry 

(1983:29), “formar-se não pode ser senão um trabalho sobre si mesmo, livremente 

assumido e realizado graças aos meios e recursos que são oferecidos ou que se 

procuram”. Para Dominicé (1990), a formação é, antes de tudo, uma ocasião de 

desenvolvimento pessoal. De acordo com Canário (1989:31), a formação é “um 

percurso pessoal em que, cada um, com base na sua experiência vivida, no quadro de 

um coletivo, confronta experiências, apropria-se de informações, constrói saberes 

(novas práticas) numa lógica de desenvolvimento e não de rotura com o passado 

profissional”. Em consonância com Nóvoa (1992:25), “estar em formação implica um 

investimento pessoal, um trabalho livre e criativo sobre os percursos e os próprios 

projetos, com vista à construção de uma identidade”.  

Estes autores entendem a formação como um processo e uma consequência. O processo 

significa, em educação, o modo singular de como se vai obtendo a realização humana e 

a configuração de um estilo de ser, de pensar e de atuar. Resulta numa revisão 

permanente, na obtenção de um modelo de pensamento-ação inovador, crítico e 

eficiente. 

Segundo Garcia (1994), a formação é entendida como um processo que pode ser 

realizado individualmente, como uma atividade em que participa um só agente de 

formação (formação à distância, assistência a cursos específicos) ou em grupo de acordo 

com os interesses e as necessidades desse mesmo grupo. 

De acordo com Fróis (1996), a formação não deve ser um processo homogéneo para 

todas as pessoas, deve antes responder às necessidades e expectativas das pessoas e ter 

presente as características pessoais, cognitivas, contextuais e relacionais de cada pessoa 

ou de cada grupo. A formação não deve ter carácter universalista e deve fomentar a 

participação e a reflexão. 

Nóvoa (1992b:66) considera ainda que “a formação é um espaço de reconstrução de 

identidades pessoais, de apropriação reflexiva das trajetórias escolares e profissionais. A 

formação comporta processos de grande complexidade, que não é possível reduzir à 

aprendizagem de um conjunto de técnicas ou de saberes”. 

Galvani (1991) salienta que cada percurso de formação tem uma especificidade radical, 

resultante da mobilização de vivências e experiências pessoais. 
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2. EDUCAÇÃO PERMANENTE E FORMAÇÃO AO LONGO DA VIDA 

 

O princípio da Educação Permanente ou Contínua baseia-se na possibilidade de 

qualquer indivíduo empreender estudos de promoção, de reconversão profissional, de 

complemento de habilitações, de atualização ou de desenvolvimento geral e cultural. A 

Educação Permanente implica a aquisição e o domínio de um método de trabalho 

adequado, para que cada indivíduo possa dar satisfação ao desejo de estudar durante 

toda a vida. Segundo Schwartz (1976:24), o objetivo é “aprender a aprender”. 

De acordo com o princípio da Educação Permanente, o processo educativo é 

considerado como contínuo ao longo de toda a vida do indivíduo, desde a sua mais tenra 

infância até ao seu último dia, exigindo, por isso mesmo, uma organização integrada 

(Parkin, 1976).  

Segundo Jarvis (2001a), a educação de adultos nasceu como um movimento social, no 

período que conhecemos como modernidade, e enfatiza o modo como ela foi mudando, 

ao longo do século XX. Muitos dos primeiros pensadores agarraram-se a certos valores, 

ideais e preocupações sociais e éticos. Eles desejavam ver a educação de adultos 

transformar os sistemas de educação nacionais, de modo a que todas as pessoas 

tivessem uma oportunidade de continuar a sua educação, ou seja, advogavam a ideia de 

um sistema de educação ao longo da vida. 

No início do século XX o movimento da educação de adultos já estava a conseguir 

alcançar algum sucesso e a ser aceite pela instituição educativa. Contudo, demorou 

bastante tempo até que a educação de adultos fosse completamente aceite. 

Apesar do processo de institucionalização que se foi gerando, os educadores de adultos 

consideravam que faziam parte de um movimento, uma vez que procuravam oferecer 

um serviço que fosse ao encontro das necessidades quer dos adultos que não tiveram 

oportunidades para frequentar a educação inicial, quer dos que não foram bem 

sucedidos. 

Existem princípios educativo-pedagógicos que são comumente aceites no quadro do 

princípio fundamental da Educação Permanente: 

- o princípio da continuidade, que arrasta a exigência de uma conceção de formação 

permanente, continuada, integrada que permita ao indivíduo educar-se a si mesmo; 

- o princípio da individualização, que deve estar subjacente a toda a conceção de 

formação e é condição essencial de autoformação (objetivo geral para o qual deve 
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tender toda a atividade formativa), isto é, a participação ativa do formando na escolha 

da sua própria formação; e 

- o princípio de implicação/apropriação, que pressupõe a participação e o envolvimento 

do formando num processo de tomadas de decisão, isto é, na organização e gestão da 

sua formação, garantindo assim a apropriação do processo e dos conhecimentos 

implicados nessa formação. 

A educação permanente é entendida como um processo contínuo de aprendizagem ao 

longo da vida. 

A aprendizagem ao longo da vida desenrola-se em contextos formais e informais e 

engloba pessoas de ambos os géneros, de todas as faixas etárias e pertencentes a 

diferentes níveis sócio-económicos.  

Segundo Azevedo (1999:60), a aprendizagem ao longo da vida é “o campo de 

possibilidades de desenvolvimento pessoal e de enriquecimento da bagagem cultural”. 

O conceito de aprendizagem ao longo da vida não está apenas associado ao período pré-

profissional da vida, mas constitui-se como uma possível resposta aos desafios que a 

vida profissional vai colocando a cada indivíduo. 

Podemos afirmar que a educação permanente e a aprendizagem ao longo da vida são 

dois conceitos com nuances diferentes, mas que procuram atingir o mesmo objetivo; ou 

seja, o indivíduo está sempre em formação (life span). 

 3. FORMAÇÃO PROFISSIONAL CONTÍNUA E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL 

 

Hoje em dia a educação é um campo de ação em constante mutação. As sucessivas 

reformas e políticas educativas implicam mudanças organizacionais, curriculares, 

extracurriculares e concomitantemente exigem dos professores novos papéis e novas 

competências. Neste sentido, a formação contínua e continuada reveste-se da maior 

importância, não só para a melhoria da qualidade da educação, como também para a 

realização profissional dos professores.  

Rodrigues & Esteves (1993:44-45) definem formação contínua como: 

 

“aquela que tem lugar ao longo da carreira profissional após a aquisição da 

certificação profissional inicial (a qual só tem lugar após a conclusão da formação 

em serviço), privilegiando a ideia de que a sua inserção na carreira docente é 

qualitativamente diferenciada em relação à formação inicial, independentemente 

do momento e do tempo de serviço docente que o professor já possui quando faz a 

sua profissionalização, a qual consideramos ainda como uma etapa de formação 

inicial”. 
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Em conformidade, Alarcão & Tavares (2003:113) referem que “a formação de um 

professor não termina, porém, no momento da sua profissionalização, pelo contrário, ela 

deve prosseguir, em continuidade, na chamada formação contínua”. Nesta perspetiva o 

professor “passou a ser considerado um formador, que para ser eficaz e coerente, 

precisa ele próprio, de se formar continuadamente” (Formosinho, 2002:11). 

De acordo com Rodrigues (2006:20), 

 

a tomada de consciência do papel primordial dos professores suscita hoje nos 

governos, nas organizações profissionais e no âmbito da comunidade científica 

em Educação, uma preocupação de reavaliação daquilo que se espera do professor 

e da revisão realista e rigorosa da sua (consequente) preparação profissional”.  

 

É que para uma boa educação, é necessário dar, antes de mais, uma boa formação aos 

que vão ensinar. 

 Day (2001:203) define a formação contínua como “um acontecimento planeado, um 

conjunto de eventos ou um programa amplo de aprendizagens acreditadas e não 

acreditadas, de modo a distingui-la de atividades menos formais de desenvolvimento 

profissional dentro da escola, de redes de parcerias dentro e fora da escola”. 

Ainda segundo Rodrigues (2006: 21), as orientações básicas para organizar a formação 

de professores num dado sistema educativo inscrevem-se numa filosofia educativa que, 

para efeitos de análise, podemos situar num continuum entre dois pontos extremos, 

consoante os objetivos que expressa. Podem ser conservadoras e orientadas para uma 

lógica reprodutiva, desenvolvendo mecanismos de acomodação e integração do 

professor na lógica social dominante, sendo então a formação um meio para induzir 

indivíduos a comportar-se em conformidade; ou podem constituir-se em objetivos de 

uma ideologia emancipatória e crítica, visando preparar o professor como agente de 

mudança, dotando-o de capacidade de intervir, não apenas reativamente, mas também 

ativamente, desamarrando-o do determinismo pedagógico subjacente à orientação 

anterior e reconhecendo nele o autor da sua profissionalidade.  

Em ambos os casos a formação surge como um meio imprescindível para a construção 

do professor, embora a profissionalidade deste, isto é, o resultado do processo de 

aquisição, desenvolvimento e desempenho profissional, bem como o conteúdo do seu 

profissionalismo tenha contornos diferentes. 

Já Rodrigues (2006) assinala que a formação de professores não constitui um fim em si 

mesmo; é uma estratégia para traçar, regular e potenciar o desempenho do professor ao 

serviço da escola e dos alunos. Antes de equacionarem os meios para essa realização, é 
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fundamental esclarecer quais os fins e os valores visados por essa formação enquanto 

estratégia. 

Rodrigues (2006: 23;24, citando Estrela) chama a atenção para a necessidade de 

considerar um conceito alargado de profissionalismo, que implique uma perspetiva 

ampla da atividade educativa e que integre, não só as competências de aproximação e 

transformação do real (que permitam ao professor organizar o processo de ensino 

aprendizagem de forma racionalizada), mas também as competências que exigem à 

atividade docente uma dimensão moral e ética (contributo essencial para a construção 

de uma identidade e consciência profissionais intrínsecas). O profissionalismo, 

entendido como o ser e o comportar-se como profissional, envolve não só a posse de um 

conjunto de saberes e de capacidades, mas também um conjunto de atitudes pautadas 

por valores forjados pelo corpo de profissionais, sem o que os professores permanecerão 

prisioneiros das suas crenças e assunções iniciais, enfraquecidos pela ausência de um 

referencial orientador face aos desafios externos. 

É que, segundo Barbier e Lesne (1977), existem três linhas de força fundamentais em 

qualquer processo de formação de adultos, e cada uma dessas linhas define uma 

situação do adulto: 

- Como objeto de formação, na medida em que interioriza elementos culturais-saber, 

saber-fazer, normas, valores, relacionados com as estruturas sociais e profissionais a que 

pertencem. 

- Como sujeito da sua própria formação, independentemente de qualquer pressão 

explícita, mas sempre num quadro determinante e partindo de aquisições derivadas de 

imposição social e profissional. Esta orientação corresponde a um modo de trabalho 

pedagógico de tipo incitativo, centrado sobre a inserção sócio-profissional dos 

formandos. Segundo ela são as pessoas em formação que fazem avançar não só o 

processo de aquisição de conhecimentos, mas também a gestão e a avaliação do 

processo formativo.  

Neste modo de trabalho pedagógico do tipo iniciativo, a utilização do grupo, com as 

suas dissimetrias de informação e de saber, favorece a autoformação e a interformação. 

Com o recurso a esta estratégia modifica-se necessariamente a relação do formador com 

o saber. Em vez de comunicar um saber estabelecido, compete-lhe fazer surgir um 

saber-adquirir, um saber-fazer, um saber-mudar, um saber-informar-se. 

- Como agente da sua formação, de modo a que, no quadro do processo, esteja 

potencialmente apto a presentar e a transmitir novas formas de agir, de pensar, de sentir. 
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A esta linha obedece o modo de trabalho pedagógico do tipo apropriativo, de orientação 

pessoal. A inserção social e profissional dos formandos é o ponto de partida e o ponto 

de chegada, além de constituir um referente constante, teórico e prático, durante todo o 

processo de formação. 

Tendo em conta o atrás exposto, poderemos referenciar que num processo de formação 

contínua de professores deverão estar presentes as seguintes vertentes: 

- A formação deverá conduzir ao desenvolvimento de atitudes de autoformação, isto é, a 

formação depende igualmente da iniciativa do professor, que deve ser responsável pela 

organização e gestão da sua própria formação. Segundo Fragnière (1987: 42,43), “a 

educação desejável não é aquela que se funda sobre a autoformação, mas aquela a que a 

ela conduz”. 

- Todo o ato de formação deverá ter em conta o estatuto do professor enquanto adulto e 

trabalhador, e consequentemente agente social. 

- Ao formando deverá ser atribuído um papel que lhe permita construir a sua própria 

formação, através de um processo de apropriação do saber e de implicação num 

processo de formação que deve ser perspetivado como um processo contínuo e 

dinâmico. 

Segundo Lesne (1994), importa ter em conta não tanto que o adulto possui 

conhecimentos, uma experiência de vida, atitudes diferentes das crianças (…) nem que 

procura mais diretamente a utilidade ou o interesse da formação que recebe, mas sim, 

sobretudo, que esta formação tem para ele um significado social profundo. 

Esta formação de adultos não pode deixar de ser equacionada em função das 

organizações sociais onde são exercidas as atividades profissionais. As dimensões 

formativas e socializadoras das situações de trabalho são privilegiadas numa perspetiva 

de apropriação por cada professor dos instrumentos culturais e dos meios de ação 

individual e coletivamente necessários. 

Nóvoa (1991:23) aventa que a formação contínua dos professores deve considerar “três 

eixos estratégicos” que incluem: 

(i) a pessoa e a sua experiência;  

(ii) a profissão e os seus saberes; e  

(iii) a escola e os seus projetos.  

Segundo Rodrigues (2006), a formação profissional contínua dos professores ocupa um 

lugar de destaque, tanto nas políticas de formação de professores como nas produções 

da comunidade científica das Ciências da Educação. 
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Ainda segundo Rodrigues (2006), as exigências sociais que enquadram a função 

docente (nomeadamente a constante renovação dos conhecimentos, das tecnologias, dos 

valores, responsáveis em grande parte pela atual pressão sobre a escola para melhorar o 

seu desempenho, pela necessidade de enfrentar o insucesso escolar e de elevar o nível 

geral de educação), bem como a necessidade de adaptação à mudança e à diversidade 

(incompatíveis com a defesa de modelos ortodoxos e universais), não podem ser 

respondidas pelo professor portador apenas do saber adquirido nas instituições de 

formação inicial. 

 Neste sentido, Nóvoa (2002: 56) afirma que “o espaço pertinente da formação contínua 

já não é professor individual, mas sim o professor em todas as suas dimensões coletivas, 

profissionais e organizacionais.” Assim, as práticas da formação contínua que tenham 

como referência as dimensões coletivas favorecem a emancipação profissional e a 

consolidação de uma profissão que é autónoma na produção dos saberes e dos seus 

valores. 

A função docente é demasiado complexa para ser apreendida de uma só vez, em 

exterioridade relativamente aos contextos concretos de intervenção, e em antecipação, 

relativamente à prática, no início da vida adulta (Rodrigues, 2006). 

Em consonância com Rodrigues (2006), a formação contínua surge como um meio de 

ajustamento continuado, de atualização e de aprofundamento dos conhecimentos 

profissionais e das competências exigidas nos vários domínios da ação educativa, 

superando lacunas da formação inicial numa tentativa de melhoria de qualidade do 

ensino e das suas aprendizagens e, também, disponibilizando conhecimentos, 

capacidades e atitudes favoráveis à mudança e facilitadores das deliberações que o 

professor tem de efetuar na situação singular do exercício profissional (Tom e Valli, 

1990). 

Podemos apontar três outras grandes categorias de argumentos que convergem hoje para 

legitimar a formação profissional contínua dos professores:  

(i) a perceção do professor como adulto, aprendente e profissional, em 

desenvolvimento;  

(ii) o movimento para a profissionalização do professor, concebendo-o não como um 

funcionário civil, mas como ator social; e  

(iii) a tendência para uma nova articulação entre trabalho e formação. (Rodrigues, 

2006). 
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De acordo com Tardif (2002:291),  “a formação contínua concentra-se nas necessidades 

e situações vividas pelos práticos e diversifica suas formas: formação através dos pares, 

formação sob medida, no ambiente de trabalho, integrada numa atividade de pesquisa 

colaborativa”.  

O professor, quer enquanto pessoa quer enquanto profissional, é devir, desenvolvimento 

e interação com o meio, exigindo que ao longo da sua carreira se torne permanente e 

contínuo o esforço formativo (Rodrigues, 2006).  

O professor enquanto prático reflexivo é o próprio modelo do profissional de alto nível, 

capaz de lidar com situações relativamente indeterminadas, flutuantes, contingentes, e 

de negociar com elas, criando soluções novas e ideias (Tardif, 2002:302). 

De acordo com Formosinho (2009:225), a formação contínua e o desenvolvimento 

profissional
13

 são duas perspetivas diferentes sobre a mesma realidade que é a educação 

permanente dos professores num processo de ciclo de vida. A designação de formação 

contínua analisa-a como um processo de ensino/formação e o desenvolvimento 

profissional como um processo de aprendizagem/crescimento. Estas duas perspetivas de 

educação permanente têm preocupações e enquadramentos diferentes.  

O desenvolvimento profissional é um processo mais vivencial e mais integrador do que 

a formação contínua; não é um processo exclusivamente individual, mas um processo 

em contexto. 

A conceptualização de formação contínua leva-nos a considerar que, mais do que um 

subsistema, a formação contínua e o desenvolvimento profissional são perspetivas 

diferentes sobre a mesma realidade que é a educação permanente dos professores num 

processo de ciclo de vida. A formação contínua pressupõe um processo de 

ensino/formação e o desenvolvimento profissional supõe um processo de 

aprendizagem/crescimento. O desenvolvimento profissional, embora centrado no 

crescimento/desenvolvimento, não deve ser abordado simples ou predominantemente 

através de perspetivas psicológicas. As perspetivas curriculares e as perspetivas 

organizacionais e sociológicas têm dado grandes contributos ao estudo destas 

problemáticas.  

Formosinho (2009) sublinha ainda que o enquadramento da formação contínua reside 

maioritariamente: 

(i) nas instituições da formação (escolas, centros de professores, universidades); 

                                                                 
13

Apesar de termos optado aqui pela expressão, desenvolvimento profissional, há outras noções: formação 

permanente, formação contínua, formação em serviço, desenvolvimento de recursos humanos, 

aprendizagem ao longo da vida, cursos de reciclagem ou capacitação (Bolam & McMahon, 2004). 
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(ii) nos agentes de formação (formadores peritos e formadores pares, formadores 

externos e internos); 

(iii) nas modalidades de formação (cursos, oficinas, seminários, supervisão, círculo de 

estudos, etc.); e 

(iv) nos aspetos organizacionais (processos de decisão, acreditação das ações, 

financiamento, tempo e espaço de formação, etc.) 

O enquadramento do desenvolvimento profissional denota uma realidade que se 

preocupa com: 

(i) os processos (levantamento de necessidades, participação dos professores na 

definição da ação); 

(ii) os conteúdos concretos apreendidos (novos conhecimentos, novas competências);  

(iii) os contextos de aprendizagem dos alunos (Joyce e Showewrs, 1988); e 

(iv) na aprendizagem profissional em grande desenvolvimento. 

Formosinho (2009:226) define o desenvolvimento profissional como um processo 

contínuo de melhorias das práticas docentes, centrado no professor, ou num professor 

em interação, incluindo momentos formais e não formais, com a preocupação de 

promover mudanças educativas em benefício dos alunos, das famílias e das 

comunidades. Esta definição pressupõe que a grande finalidade dos processos de 

desenvolvimento profissional é não só o enriquecimento pessoal, mas também o 

benefício para os alunos, para as famílias e para as comunidades. Esta definição 

pressupõe a procura de conhecimento profissional prático sobre a questão central da 

relação entre aprendizagem profissional do professor e a aprendizagem dos seus alunos, 

centrando-se no contexto profissional.  

Também Rudduck (1991:129) se refere ao desenvolvimento profissional do professor 

como “a capacidade do professor em manter a curiosidade acerca da sua turma; 

identificar interesses significativos nos processos de ensino e aprendizagem; valorizar e 

procurar o diálogo com colegas experientes como apoio na análise de situações”. Nesta 

perspetiva o desenvolvimento profissional docente pode ser entendido como uma 

atitude permanente de indagação, de formulação de questões e procura de soluções. 

Também para Fullan (1990:3), “o desenvolvimento profissional de professores 

constitui-se com uma área ampla ao incluir qualquer atividade ou processo que tenta 

melhorar destrezas, atitudes, compreensão ou atuação em papéis atuais ou futuros”. 

Ainda Day (1999:4) alude que  

“o desenvolvimento profissional docente inclui todas as experiências de 

aprendizagem natural e aquelas que, planificadas e conscientes, tentam, direta ou 
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indiretamente, beneficiar os indivíduos, grupos ou escolas e que contribuem para 

a melhoria da qualidade da educação nas salas de aula. É o processo mediante o 

qual os professores, sós ou acompanhados, revêem, renovam e desenvolvem o seu 

compromisso como agentes de mudança, com os propósitos morais do ensino e 

adquirem e desenvolvem conhecimentos, competências e inteligência emocional, 

essenciais ao pensamento profissional, à planificação e à prática com as crianças, 

com os jovens e com os seus colegas, ao longo de cada uma das etapas das suas 

vidas enquanto docentes”. 

 

Villegas-Reimers (2003) refere que, nos últimos tempos, tem-se vindo a considerar que 

o desenvolvimento profissional dos professores é um processo a longo prazo, que 

integra diferentes tipos de oportunidades e de experiências, planificadas 

sistematicamente, de forma a promover o crescimento e desenvolvimento profissional 

dos professores. Assim sendo, está a emergir uma nova perspetiva que entende o 

desenvolvimento profissional docente como tendo as seguintes características:  

(i) baseia-se no construtivismo, e não nos modelos transmissivos, entendendo que o 

professor é um sujeito que aprende de forma ativa ao estar implicado em tarefas 

concretas de ensino, avaliação, observação e reflexão; e 

(ii) entende-se como sendo um processo a longo prazo, que reconhece que os 

professores aprendem ao longo do tempo.  

Assim sendo, considera-se que as experiências são mais eficazes se permitirem que os 

professores relacionem as novas experiências com os seus conhecimentos prévios. Para 

isso, é necessário que se faça um seguimento adequado, indispensável para que a 

mudança se produza. 

 Enquanto ator social, o professor desempenha o papel de agente de mudanças, ao 

mesmo tempo que é portador de valores emancipadores em relação às diversas lógicas  

de poder que estruturam tanto o espaço social quanto o espaço escolar. O professor 

como ator social engajado parece ser um modelo minoritário nas reformas do ensino nos 

países industriais avançados (Tardif, 2002). 

Tendo presente várias definições de desenvolvimento profissional, Marcelo (2009) 

entende esta realidade como um processo, que pode ser individual ou coletivo, mas que 

se deve contextualizar no local de trabalho do docente – a escola – e que contribui para 

o desenvolvimento das suas competências profissionais, através de experiências de 

diferente índole, tanto formais como informais. 

A importância atribuída à formação contínua de professores justifica-se, em grande 

parte, pelas características da sociedade pós-moderna, que colocam novas exigências ao 

«saber», ao «saber fazer» e, sobretudo, ao «saber como fazer» dos profissionais de 



27 
 

educação. A formação contínua de professores deverá adquirir um sentido de formação 

que valorize, não só a aquisição de conhecimentos, mas sobretudo o desenvolvimento 

de competências e, nesse sentido, que as práticas formativas se articulem com os 

contextos profissionais dos docentes. 

4. NECESSIDADES DE FORMAÇÃO 

 

Quando falamos em necessidade pretendemos designar fenómenos tão diversificados 

como uma carência, um interesse, um desejo ou até uma exigência ou algo que sentimos 

que nos falta e que surge dependente de normas, valores ou referências. Devemos 

considerar as necessidades coletivas e as necessidades específicas dos indivíduos. Umas 

e outras expressam-se através de desejos, preocupações e aspirações. As necessidades 

são também expectativas, sendo aspirações ou desejos, dependem de valores e 

pressupostos emergentes num dado contexto, pois as “necessidades são lacunas nos 

resultados entre “o que é “ e “ o que deveria ser” (Kaufman e Herman, 1991, citado 

Rodrigues, 2006). As necessidades “produzem-se num complexo processo de 

negociação, entre a tomada de consciência crítica das exigências sociais e institucionais 

e a interpelação ética, política e pedagógica das situações singulares do quotidiano a que 

se tem de fazer frente” (Rodrigues, 1999:13). 

O conceito de necessidade de formação é, para Rodrigues (1991:476), “resultante do 

confronto entre expectativas, desejos e aspirações, por um lado e, por outro, as 

dificuldades e problemas sentidos no quotidiano profissional”. Pode admitir múltiplas 

“representações que divergem segundo o tempo, os contextos socioeconómicos, 

culturais e educativos” (Esteves & Rodrigues, 1993: 7). A análise de necessidades é de 

extrema importância, pois será sempre uma condição prévia do planeamento da 

formação contínua.  

Para Stufflebeam et al (1985:16), há a destacar quatro conceções de necessidades 

educativas:  

- As necessidades como discrepâncias ou lacunas, decorrentes de discrepâncias ou 

lacunas de um indivíduo ou grupos de indivíduos emergentes de uma condição não 

satisfeita, mas necessária para permitir a essa pessoa ou grupo viver e ou funcionar em 

condições ditas normais e para realização e alcance dos seus objetivos; implica o 

preenchimento do vazio entre os pólos do estado atual e do estado desejado.  

- As necessidades como mudança ou direção desejada por uma maioria, tendo a ver com 

desejos percebidos por pessoas ou grupos minorias ou maiorias que poderão ser ou não 
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manipulados por forças estranhas a esses grupos, nomeadamente pelos media, 

influenciados por fenómenos de moda ou ondas de opinião corrente em determinada 

época.  

- A necessidade como direção em que se prevê que ocorra um melhoramento, que é uma 

ótica previsional de remediação de pontos fracos em áreas consideradas deficitárias ou 

de aperfeiçoamento de um modelo ou de um sistema.  

- A necessidade como algo cuja ausência ou deficiência provocam prejuízo ou cuja 

presença é benéfica; aqui o termo necessidade é uma dependência em relação a uma 

falta, a uma insuficiência para atingir um objetivo. 

A determinação das necessidades de formação a partir quer das expectativas individuais 

ou de grupo de formadores é a melhor forma de respeitar os trajetos sociais específicos, 

atribuindo "ao formando o duplo estatuto de ator investigador, criando as condições 

para que a formação se faça na produção de saber e não, como até agora, no seu 

consumo" (Nóvoa, 1988:117). 

Rodrigues (2006: 121) refere que  

 

“a análise de necessidades pode e deve sustentar as decisões de planeamento da 

formação, ao nível da decisão política por excelência, ao nível dos centros de 

formação e ao das ações propriamente ditas - conhecer o real onde se intervém e 

condição de uma intervenção pertinente, sobretudo se esta não se coaduna com 

atos isolados de genialidade, como os de um artesão, antes requer esta 

generalidade seja uma característica sistemática. Conhecer o que todos ou alguns 

intervenientes consideram que faz falta nessa intervenção é em si mesmo de uma 

grande pertinência. 

Mas pode e deve também, assumir, se possível em simultâneo, o papel de 

estratégia exploratória conducente à conscientização dos intervenientes do que 

lhes faz falta para atingir com satisfação metas que eles próprios se definem 

enquanto seres pedagógicos e sociais, ou à conscientização, também 

emancipatória e desenvolvimentista, do já adquirido no decorrer da ação; ou 

seja, as necessidades de formação são assim, ponto de partida e ponto de 

chegada de uma política de formação que então se poderá designar de contínua. 

As necessidades de formação são, ainda tanto os sentimentos subjetivos de falta, 

de carência, de desejo, de motivação como as condições objetivamente 

requeridas para levar a cabo com eficácia a tarefa educativa”. 

 

Para Rodrigues (2006: 297), a análise de necessidades de formação é um instrumento de 

trabalho fundamental em qualquer nível de conceção organização, desenvolvimento e 

avaliação das atividades de formação profissional contínua dos professores, como apoio 

à tomada de decisão, antes e durante o processo. 

As necessidades de formação emergem, assim, num plano de conscientização em que se 

cruzam as exigências sociais e institucionais que pendem sobre o professor e de que ele 



29 
 

toma consciência, e as exigências de um profissionalismo alicerçado num conjunto de 

saberes-fazer especializados. A análise de necessidades, enquanto estratégia de 

formação, é inseparável das situações de trabalho, não como fonte de soluções 

tecnológicas infalíveis (potencialmente desresponsabilizantes e alienantes), mas como 

um meio de pesquisas de soluções abertas, diferenciadas e situações (potencialmente 

falíveis), para os singulares problemas que nelas se colocam diariamente. 

Conceber a análise de necessidades de formação como uma estratégia de formação não 

se trata, contudo, de uma alternativa, mas de uma complementaridade. 

5. RELAÇÃO PEDAGÓGICA 

 

A relação pedagógica é um espaço pluridimensional onde é possível, apesar das 

diferenças nele presentes, transformá-lo num ecossistema de saberes e de afetos que 

permite o desenvolvimento integral dos seres humanos. 

Estará sempre ao alcance do professor o desenvolvimento de um clima que propicie a 

construção de um território de segurança ontológica e de desenvolvimento pleno de 

atores envolvidos na relação pedagógica. 

Trata-se de um agir sobre a relação pedagógica mediante processos comunicadores 

facilitadores, para aí criar um sistema interativo que, para além dos conteúdos 

programáticos e das imposições normativas do Sistema Educativo, não deixe de 

equacionar as necessidades e o sentir humano. 

Na relação pedagógica recorre-se a processos de comunicação autêntica, que permitam 

criar espaços de conhecimento e de experiências, sem negar a partilha de valores e a 

expressão de afetos e emoções, tão necessários à estruturação da identidade e ao reforço 

da autoestima – numa palavra: ao equilíbrio do professor e do aluno. 

Pretende-se direcionar a comunicação para a relação professor-aluno e não só para uma 

pessoa (normalmente o aluno), dado que a relação pedagógica é sempre feita com, pelo 

menos, duas pessoas. Pretende-se que a comunicação seja centrada neste sistema 

relacional, uma vez que a centragem numa só pessoa em contexto pedagógico tornar-se-

ia incoerente e incompatível com os objetivos institucionais e sociais. (Dias, 2001). 

A turma é um grupo formal, que tem especificidades próprias, nomeadamente na sua 

origem/formação e constituição, bem como nos seus objetivos, que são dominados pela 

instituição (Estrela, 1992:48). Para Barreiros (1996:85), é aqui que mais se salienta a 

dimensão artificial da turma, deriva de “nem os professores escolhem alunos, nem estes 
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escolhem professor (es); até os próprios objetivos que lhe dão razão de ser, já que são 

fixados administrativamente”. 

A interação é um conceito dinâmico em que o comportamento de, pelo menos, duas 

pessoas se orienta entre si, mesmo com papéis distintos e complementares (Hargreaves, 

1979:99 a 100). A relação pedagógica é uma relação de interação, pois o professor e o 

aluno têm uma interação de intercâmbio. “O educado não é somente o objeto de uma 

intervenção, pois o professor e o aluno têm uma relação de intercâmbio. O educando 

não é somente o objeto duma intervenção educativa, mas é igualmente considerado 

como sujeito a quem se reconhece o direito de agir sobre a relação pedagógica” e a 

relação entre o professor e o aluno é caracterizada pela “confiança educativa” (Hess e 

Weigand, 1994:13). 

Neste sentido a relação pedagógica é o reencontro de duas pessoas, pelo que o 

acolhimento do aluno pelo professor é um momento importante e deve ser o símbolo do 

clima afetivo e de confiança e de respeito mútuo a estabelecer (Postic, 1996 a ). Ao 

escutar o aluno, o professor, além de lhe manifestar a sua disponibilidade e interesse, 

manifesta-lhe que ele não é apenas um aluno mas uma pessoa. E confirma que o 

reconhece como sujeito único. 

O acolhimento, realizado neste clima de confiança e dominado pela afetividade da 

relação melhora e dignifica a relação aluno-professor, professor- turma e aluno-aluno; 

“condição necessária à escuta pessoal, escuta do dos colegas, fundamento e alicerce de 

uma relação de maior sintonia, mais autêntica, mais humana e mais verdadeira. Este 

novo relacionamento exige ao professor maior coerência pessoal a individualidade e 

diferenciação, com vista a uma boa aceitação de si, a uma abertura pessoal e 

disponibilidade à criatividade e à inovação” (Fernandes, 1990:123). 

A relação professor-aluno baseada na afetividade necessária a uma ação pedagógica 

estruturante é interativa e conduz “à criação de uma boa colaboração na sala de aula e 

de um bom clima escolar” (Fernandes, 1990:127). 

É neste contexto que se acentua o sentido dos defensores do interaccionismo simbólico, 

que vêem a relação entre professores e alunos como uma “atuação conjunta” (Delamont, 

1987:39; Woods, 1990:56). “A interação é estendida como um dar e receber diário entre 

professores e alunos” (Delamont, 1987:39). É, por isso, importante a definição conjunta 

da situação, assente na distribuição de papéis e numa certa representação da ação. 
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Esta perspectiva, que valoriza a visão subjetiva do mundo e da liberdade de cada um, 

atribui a alunos e professores um papel importante na construção das realidades vividas 

na sala de aula e na escola (Erickson, 1989; Estrela, 1986. citado por Amado, 1998:24). 

O ato de ensino já não é orientado em função do aluno “médio”, mas passa a ser 

personalizado. É, por isso, importante que o professor conheça as dimensões cognitivas 

e afetivas do aluno, para lhe poder conceder a ajuda personalizada. É o compreender a 

pessoa na sua originalidade, para poder trabalhar com ele (Postic,1996 a:170), pois 

“cada pessoa é a sua história”.  

Esta preocupação por um ensino mais personalizado provém do desejo de fornecer 

atenção e respeito pela pessoa, preocupação central da educação em democracia e para a 

democracia, fundamento do ato educativo defendido no artº 2º da LBSE. Visa o 

desenvolvimento e o aproveitamento das capacidades do aluno, que passa a ser o centro 

do processo de ensino-aprendizagem; o professor ajuda-o a construir-se (enquanto 

sujeito), e a afirmar-se (enquanto sujeito ativo). E “o aluno dá sentido ao seu trabalho, 

aos seus saberes, às suas aprendizagens, sentido que depende em parte, da relação aluno 

professor e do que se passa “aqui e agora”, a partir de uma cultura, de um conjunto de 

valores e de representações, em situação, numa interação e numa relação” (Perrenoud, 

1993, referido por Postic, 1996: 172). 

A interação pressupõe também o papel ativo dos dois intervenientes potencialmente 

autónomos. Na aula, o professor ensina de forma eficaz o aluno, que manifesta vontade 

para aprender. E reciprocamente tem necessidade que o aluno lhe devolva ativamente 

elementos para poder gerir eficazmente o seu ensino (Postic, 1996:172). 

A perspetiva de intervenção era essencialmente corretiva, pois ao conhecer as suas 

causas e agindo adequadamente sobre elas, o professor podia levar o aluno a reduzir ou 

eliminar os comportamentos indesejados (Estrela, 1991:33 e 1992:77) 

Com as transformações ocorridas durante a década de 70 na escola pós- primária, 

intensificaram-se, na abordagem sobre o fenómeno, investigações sobre a perspetiva 

sociológica (que dão particular realce à análise do sistema e à compreensão do 

fenómeno de disciplina/indisciplina como resultante desse sistema) (Freire, 1998:19). 

Este fenómeno e o comportamento nas escolas foram, então, estudados pelos sociólogos 

em articulação com o insucesso escolar, cujas investigações dominavam. Os seus 

estudos e, nomeadamente, os dos sociólogos marxistas, trazem uma importante 

contribuição para uma outra visão sobre a indisciplina – como fenómeno essencialmente 

da “luta de classes” vivida na escola com a denominada democratização do ensino. Para 
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estas “novas classes”, a cultura quotidiana da escola é-lhes estranha, sendo interiorizada 

como “violência cultural”. E a ela também respondem, em termos de comportamento, 

com violência (Estrela, 1986:107). 

Esta abordagem desculpabiliza o aluno, considerando-o como vítima e responsabiliza a 

sociedade, a família e a escola pela indisciplina (Estrela, 1992). 

O papel do professor para impedir o desvio à regra e exercer um permanente controlo 

para perpetuar a estrutura social, faz-se mesmo à custa da punição física e da coerção 

(Amado, 1991:35). 

No contexto de abordagens microssociológicas surgiu uma nova linha de investigação, 

baseada no interaccionismo simbólico, que toma a sala de aula como o epicentro dos 

seus estudos, dando contributos relevantes para a compreensão da indisciplina como 

fenómeno da interação social entre protagonistas da situação pedagógica, tentando 

compreender as relações entre professores e alunos como um processo negocial sujeito a 

definições e redefinições constantes (Delamont, 1987:39) através da “definição conjunta 

de situações” (Amado, 1998:19 e 24, Delamont, 1987:39, Hargreaves, 1979:101 e 102; 

Hess et al, 1994:98) e destacando a importância das representações e expectativas na 

relação pedagógica e na emergência de fenómenos de indisciplina. Amado (1991:133) 

vê as causas próximas e imediatas de indisciplina na aula na natureza da interação e nas 

situações que lhes dão origem.  

Na perspetiva pedagógica (que estuda o processo pedagógico que ocorre na sala de 

aula), é parcialmente culpabilizado o professor pela emergência de fenómenos de 

indisciplina (Estrela, 2002d:85), que neste contexto é perspetivada como um 

comportamento inadequado do aluno face às tarefas que deveria realizar na sala de aula, 

ou mesmo ao seu não envolvimento nelas. Esta corrente de investigação salienta a 

importância do professor na prevenção de situações de indisciplina, pelo domínio de um 

conjunto de competências que favorecem uma correta gestão e organização da sala de 

aula “classroom management”. É, por isso, manifesta a sua importância na aplicação à 

formação de professores, pois a emergência dos fenómenos de indisciplina decorre, 

muitas vezes, da inexistência no professor desse conjunto de competências, que lhe 

permitem poder orquestrar a vida da sala de aula: “planeando o currículo, organizando 

procedimentos e recursos, arranjando o ambiente para maximizar a eficiência, 

verificando o progresso dos alunos, antecipando potenciais problemas”, como refere 

Lemlech (1988:3) ao definir “classroom management”.  
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6.CONDICIONANTES DA RELAÇÃO PEDAGÓGICA 

 

Avanzini (1984) constata que atualmente se continua a subordinar a importância da 

relação pedagógica aos efeitos da ação adulta. A relação pedagógica é definida como as 

modalidades de comunicação estabelecidas entre educando e educador, em função da 

atitude que o educador adota e induz a reciprocidade da parte do aluno. 

As diferentes conceções pedagógicas encaram as questões de forma diversa e 

determinam diferentes modos de gestão do poder na sala de aula. É de sublinhar a 

importância das representações da escola e do professor, transferidas pelos pais para o 

sucesso da relação educativa. 

Avanzini (1984) realça a importância de três fatores, próximos mas distintos: 

(i) a educação não se pode exercer de forma vertical, em que o adulto exige obediência 

do sujeito referente, sem que o seu ponto de vista seja considerado; 

(ii) o ensino deve ser personalizado ou individualizado, em função dos ritmos e 

interesses de cada um; e 

(iii) a instituição de um clima anti-intelectualista preconiza o vínculo afetivo. 

Um reencontro de sorte coloca a criança em contacto pessoal com o professor e revela-

lhe os meios de comunicar com ele sobre certos pontos (podem pertencer ao domínio 

extra- escolar), abrindo bruscamente o caminho da identificação pedagógica que 

circunstâncias contrárias mal conhecidas ou mal analisadas lhe tenham fechado 

(Avanzini, 1984). O sucesso do ato pedagógico não se pode dissociar da situação de 

reencontro e à qualidade das relações interpessoais e afetivas. Estas são diretamente 

afetadas pela incerteza do professor perante as mudanças que afetam a escola, a 

sociedade e o aluno. 

Estas situações de reencontro ou encontro que tornam possíveis a comunicação apenas 

podem tomar forma quando os atores envolvidos partilham visões semelhantes da 

realidade que vivenciam. Um dos conceitos que poderá operacionalizar estas perceções 

da realidade é o clima de escola. 

O conceito de clima de escola, enquanto conjunto de forças exteriores aos indivíduos 

que agem sobre eles, foi importado da psicologia social e explica, que num grupo, existe 

sempre um conjunto de tensões que está relacionado com o envolvimento. 

O clima organizacional (e portanto também o clima da escola) é a síntese, ou a 

expressão latente, intuída, resultante das perceções, ideias, expectativas que os 

indivíduos têm acerca dos valores, crenças, normas, símbolos, objetivos e expectativas 
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de uma organização do tipo de interações, papéis, comunicação e relações sociais que se 

estabelecem nesse meio (Quintela, 1994).  

O conceito de clima organizacional é molar e pretende explicar o comportamento das 

pessoas numa perspetiva comportamental. É sincrético, é uma perceção que as pessoas 

têm acerca da realidade que vivenciam, conduz à construção de um esquema coletivo de 

significados. O facto de ser um conceito sincrético e molar constitui um conflito, na 

medida em que uma perceção individual tem por quadro de referência a perceção 

global. Constitui-se como um produto cultural, ou como uma relação entre a vertente 

social e cultural, algo que tem um caráter intersubjetivo. 

Este conceito torna-se extremamente útil para explicar alguma ocorrência de 

comportamentos de indisciplina, uma vez que no ato pedagógico estão presentes as 

representações que os sujeitos têm do meio em que estão inseridos e reagem em função 

dessas representações. 

O poder dos alunos numa instituição escolar advém do facto deles fazerem parte da 

organização, serem em maior número e constituírem a principal preocupação da mesma. 

É um poder informal e prende-se, essencialmente, com a facilidade que têm em 

manipular os professores em certas circunstâncias e condicionar os estilos e métodos de 

ensino chegando a impor a sua própria vontade. 

O grupo é a principal força e fonte de poder dos alunos. Nos grupos predominam 

valores diferentes dos valores dominantes da sociedade. Chegam a influenciar os 

membros da turma e a condicionar as suas atitudes e comportamentos em relação à 

escola. 

Segundo Afonso (1991), o poder de um aluno na sala de aula pode avaliar-se pela 

capacidade que tem em mobilizar conjuntos de interação. Esta capacidade pode dever-se 

à presença de alguns fatores que são inerentes aos alunos e se prendem com o facto de 

pertencerem a sub-culturas específicas. 

A presença de sub-culturas na organização escolar, quer as culturas juvenis, muito 

modeladas através dos mass-media, quer as culturas de alunos provenientes de outros 

países, induzem o aparecimento de diversas fontes de poder normativo. 

Na sala de aula, regra geral, a relação pedagógica é uma relação assimétrica. A 

interação assume um caráter coativo, em que a rotulagem moral e académica dos alunos 

está presente nas representações dos envolvidos (às vezes muito mais fortes nos alunos), 

e a distanciação social e as sanções disciplinares constituem fontes de incertezas no 

interior da organização. 
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O aluno exercendo o seu poder de perito, definido por Crozier (1997) como a 

capacidade pessoal em controlar uma determinada fonte de incerteza que afeta a 

organização traduz, sob forma de comportamento de resistência, o seu poder como 

aluno, tendo como consequência o aparecimento de comportamentos de indisciplina. 

7. DISCIPLINA 

 

A disciplina é um conceito abrangente que se traduz não só na adesão ou, porventura, na 

simples obediência a essas mesmas regras, mas também nos processos que tornam 

possível essa adesão e nos resultados que com ela se obtêm (Freire, 2001). 

Os conceitos sociais da disciplina e da indisciplina estão claramente ligados às 

conjunturas sócio-históricas e políticas em que se inscrevem, assim como ao 

pensamento ético-filosófico dominante. Podemos encontrar, tanto no domínio social em 

geral como no escolar em particular, conceções diferentes da disciplina que vão desde a 

disciplina imposta (face à qual ao indivíduo resta obedecer, resistir ou revoltar-se) até 

uma disciplina estimuladora da autonomia e da autodeterminação do indivíduo (em que 

as relações são mais horizontais, harmónicas e dinâmicas), passando pelas diferentes 

conceções que se colocam em posições intermédias. Se é certo que, no campo da 

educação escolar (e não só) as diferentes conceções e práticas de disciplina decorrem 

dos valores e da ordem sociais em que se inscrevem, elas têm sido igualmente 

influenciadas pelas correntes pedagógico-filosóficas que têm enformado o pensamento 

pedagógico ao longo dos séculos, como tão bem o demonstraram Estrela (1986, 1992, 

1994). 

Poderemos dizer que as conceções dominantes da disciplina escolar se baseiam 

historicamente numa tradição autocrática, ou seja, uma tradição que emerge de uma 

sociedade em que, nos diferentes níveis da sua organização social, um indivíduo (ou um 

grupo de indivíduos) detém à partida um estatuto de superioridade em relação aos 

outros. Como assinala Balson, M. (1992, 1994:4), este continuum superior-inferior 

aplicava-se às relações entre homem e mulher, entre pessoas de diferente etnia, às 

relações laborais (patrão ou chefe-trabalhador), às relações adulto-criança, pai-filho e 

também professor-aluno, nas quais invariavelmente uns tomavam decisões e outros 

submetiam-se. 

Na perspetiva educativa, a disciplina contribui para o desenvolvimento progressivo dos 

estudantes, preparando-os para a sua participação numa sociedade adulta organizada 

que se rege por determinados princípios e valores. A aquisição do sentido de 
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responsabilidade e de autonomia são aspetos decisivos na construção da autodisciplina, 

a qual culmina num processo de desenvolvimento moral em que a criança passa do 

pensamento heterónomo ao pensamento autónomo (Sprinthall, 1993). 

No quotidiano das escolas a disciplina é encarada de modo bastante diverso. Em cada 

escola existe uma relação íntima entre a disciplina escolar, a filosofia de educação e as 

conceções de disciplina dos professores. Para além de refletir a diversidade de conceitos 

e a diferente história de cada escola, é também o reflexo do modo como os educadores 

olham para o aluno e concebem a aprendizagem. O conceito de disciplina não pode 

separar-se dos outros aspetos do processo educativo e do processo de escolarização em 

particular. Ele é parte do modo de vida de cada escola no seu todo e, como tal, está 

implícito nas suas finalidades e nas suas práticas (Gillborn, D. et al., 1993:26). É neste 

sentido que estes autores procuraram testar o que chamam de dimensões da disciplina, 

que definem como:  

 

“as expectativas na relação professor-aluno; a consistência nas práticas dos 

professores; o diálogo, como filosofia e prática organizada de escola, a 

compreensão e o respeito mútuo entre escola e comunidade e a participação ativa 

dos alunos no processo educativo”. 

 

8.CONSEQUÊNCIAS DOS COMPORTAMENTOS DE INDISCIPLINA 

 

O conceito de indisciplina, como afirma Estrela (2002d:17), “relaciona-se intimamente 

com a disciplina e tende normalmente a ser definido pela sua negação ou privação ou 

pela desordem proveniente da quebra das regras estabelecidas”. 

A indisciplina constitui um dos grandes problemas das escolas pelos efeitos que origina 

não só a nível da aprendizagem e socialização dos alunos, como pelo mau ambiente e 

ansiedade que provoca no ambiente da escola. A relação entre indisciplina e insucesso é 

referida por muitos professores como sendo o elemento mais perturbador e desgastante 

no exercício da sua profissão. 

Tal como é referido por Estrela (2002), vários estudos realçam os efeitos nocivos dos 

comportamentos de indisciplina, quer sobre a aprendizagem, sobre o desgaste dos 

professores, quer ainda no processo de socialização dos alunos. Alguns autores 

estabelecem mesmo um paralelismo entre indisciplina dos alunos e um posterior 

comportamento delinquente, constituindo-se um problema que extravasa as paredes da 

escola para se tornar num problema social. 
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As investigações neste domínio têm-se desenvolvido partindo de diferentes paradigmas, 

numa pluralidade de abordagens disciplinares que torna difícil uma integração coerente 

dos resultados. As diferentes perspetivas de fenómenos de disciplina versus indisciplina 

começam por se manifestar a nível dos próprios conceitos utilizados na investigação, o 

que se reflete nas conceções das suas causas e de uma possível intervenção. 

Outro tipo de explicações radicam na ausência de condições para uma adequada 

educação familiar que se reflete no comportamento escolar. 

Inter-relacionado com este tipo de explicação, outros estudos (Bandura, 1961) 

demonstram que a criança exposta a modelos agressivos é levada a imitá-los e a 

transferir esse tipo de aprendizagem para outras situações. 

A procura dos fatores psicológicos, sociais, pedagógicos dá origem a métodos de 

intervenção essencialmente corretivos com diferentes orientações (comportamentalista, 

cognitivista e psicanalítica), e na criação de escolas especiais. O caráter unilateral deste 

tipo de investigações é pouco consentâneo com a complexidade do fenómeno que se 

pretende estudar. 

Tentar abordar os problemas de indisciplina de uma perspetiva sociológica implica 

perceber a origem da escola e analisar o conjunto de valores e significados que 

tradicionalmente lhe são atribuídos. 

A escola é institucionalizado pelo Estado como escola pública, obrigatória, gratuita e 

laica defendida e adotada por Jules Ferry
14

 (Furet, F.& Ozouf, J. 1977). Ela representa a 

emanação de democracia e do respeito pelo homem, enquanto instituição civilizadora, 

presa numa rede ideológica e afetiva que lhe endurece as formas de maneira que as suas 

ligações ao passado sejam garantia de resistência às investidas do tempo, a tradição é 

garantia de futuro. 

Instituição extremamente resistente à transformação, concebida para durar, num tempo 

em que os indivíduos se julgavam autorizados a construir o futuro, a regulamentação, 

burocracia e dirigismo excessivo condena-a ao imobilismo. 

Os valores da escola tradicional, pretendem fazer uma síntese entre o tradicional e o 

novo, justificando costumes tradicionais intemporais, situando o mestre como guia 

insubstituível na relação de desigualdade que coloca o aluno na sua dependência. 

Tradicionalmente a cultura provém da oligarquia pensante que decide a medida da sua 

aplicação por meio da divisão temporal, compondo programas. A escola tem por 

finalidade iniciar as crianças no manejo dos instrumentos de cultura e aplicar, 

                                                                 
14

 Jules Ferry ministro da Instrução pública Francês (1832-1893), nomeado em 1879.  
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sucessivamente, um pouco dos outros conhecimentos, respeitando uma antropologia 

cívica, patriótica, moral.  

Apesar de sucessivas reformas e transformações que tem vindo a sofrer nos últimos 

anos, a escola tem na sua herança as características da escola tradicional e estas, de certa 

maneira, predominam e invadem o universo das representações dos atores sociais 

envolvidos no processo educativo: professores, alunos, funcionários, pais, encarregados 

de educação. 

As abordagens de caráter sociológico e pedagógico põem em causa as perspetivas 

psicológicas de caráter individualizante e corretivo. O aluno deixa de ser o centro da 

análise dos fenómenos de disciplina/indisciplina, passando as variáveis de contexto 

social e pedagógico a serem as mais estudadas. 

O aluno transforma-se em ator-vítima de uma série de circunstâncias adversas. Desta 

forma desculpabiliza-se o aluno, culpabilizando-se a sociedade e a escola. Investigações 

micro-sociológicas realizadas na sala de aula dão relevo ao papel do professor como 

promotor da indisciplina do aluno, concebida como desvio à regra estabelecida (Estrela, 

2002c). 

Correntes sociológicas, baseadas no interacionismo estudam os fenómenos em causa, 

colocando em destaque os diferentes tipos de significados atribuídos às situações que 

ocorrem na sala de aula. A tónica das variáveis envolvidas nos comportamentos de 

indisciplina é colocada, nesta perspetiva, na organização da sala de aula e na gestão de 

processos que aí decorrem. O principal referente dos conceitos de disciplina e de 

indisciplina é, assim, de ordem pedagógica, dependendo indiretamente da regra e 

diretamente do normal funcionamento da aula. 

Neste trabalho a perspetiva de análise dos fenómenos de indisciplina é a pedagógico-

institucional, baseando-se na análise do processo pedagógico e do contexto em que este 

se desenvolve. A escola é considerada como uma organização e técnicas de intervenção 

subsequentes estarão relacionadas com a organização da aula e o desempenho do 

professor. 

A indisciplina, encarada deste ponto de vista, está diretamente relacionada com a 

perturbação da aula e pode ser operacionalizada em termos do não envolvimento do 

aluno na tarefa que é suposto executa (Estrela, 2002c). 

Kounin (citado por Estrela, 2002c) estabeleceu correlações entre disciplina e 

indisciplina dos alunos e as técnicas de organização utilizadas pelos professores. As 

técnicas que têm maior correlação com a disciplina são:  
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(i) testemunhação, ou seja, a capacidade de comunicar à turma que o professor sabe o 

que se passa mesmo quando está de costas;  

(ii) a atenção simultânea a duas situações diferentes;  

(iii) o ritmo da aula e a suavidade de transição entre as tarefas;  

(iv) a variedade de estímulos oferecidos aos alunos; e 

(v) a capacidade de manter o grupo ocupado numa tarefa, responsabilizando os alunos e 

de atribuição de tarefas individuais.  

É reforçada, deste modo, a ideia de que a disciplina ou ordem necessárias às 

aprendizagens dependem de como o professor organiza a sala. 

Para além da planificação e dos primeiros dias de aula para a criação de um clima 

favoreça a aprendizagem, outras investigações referem a importância dos 

comportamentos que revelam um professor como bom organizador. Sublinham os 

seguintes aspetos:  

(i) estabelece bem as normas; 

(ii) dá diretivas precisas; 

(iii) apresenta claramente as expetativas que tem do comportamento dos alunos;  

(iv) intervém prontamente para parar o desvio; e  

(v) utiliza frequentemente as regras em caso de indisciplina.  

Deste modo, a função organizativa do professor tem um efeito preventivo de 

indisciplina. 

Na corrente de “classroom managment”, é posto em evidência o papel desempenhado 

pelas regras e pelo comportamento normativo do professor na manutenção de um bom 

clima disciplinar. 

Enquanto que a nível de investigação macro-sociológica, as regras são vistas como parte 

integrante do currículo expresso e oculto da escola, a nível de investigação micro-

sociológica o tipo de regras e o seu reforço é associado à sua cultura própria. 

Estrela (2002c), na sua investigação sobre a indisciplina na sala de aula, analisou numa 

perspetiva pedagógica os fins e funções dos comportamentos de indisciplina (estas 

funções são relativas ao processo pedagógico em curso numa sala de aula e distinguem-

se das funções psicológicas que esses comportamentos possam desempenhar). Estas 

funções são:  

(i) o propósito que visa transformar a situação num sentido favorável ao aluno;  

(ii) o evitamento que se traduz numa tentativa de fuga à tarefa; 

(iii) a obstrução que leva à rotura parcial ou total do funcionamento da aula;  



40 
 

(iv) a contestação que se concretiza pelo afrontamento direto à autoridade do professor; 

e 

(v) a imposição que origina novos instituídos que se opõem aos legalmente 

estabelecidos. 

Amado (1991) afirma que os desvios de comportamentos no interior de qualquer 

sistema social, se devem a desequilíbrios entre os fins propostos numa instituição (êxito 

pessoal, prestígio; poder) e as possibilidades objetivas de certos grupos os alcançarem 

com meios legítimos. Daí que os desvios (a anomia) sejam concebidos para obter o que 

de outro modo seria impossível, desenvolvendo os indivíduos diferentes tipos de 

adaptação à ordem social. 

As finalidades e interesses diversos em presença na sala de aula originam o 

aparecimento de comportamento inadequados às tarefas que se levam ou pretendem 

levar a cabo, constituindo estes a indisciplina. 

Espírito Santo (2009: 88) refere que “a intervenção disciplinar de carácter preventivo, 

concebida como a competência que permite compreender e neutralizar as causas dos 

comportamentos de indisciplina na sala de aula, é, pela sua complexidade, uma das 

facetas mais exigentes da atividade docente”.  

É que o ensino, nos nossos dias, é uma atividade altamente complexa e deliberada e  

exige competências relacionais e de disciplinação extremamente refinadas em 

combinação com uma sólida base de conhecimentos da matéria a serem ensinados. 

Diferentemente do que acontecia antes, os cenários da atividade docente exigem em 

matéria relacional e disciplinar, a aquisição de um currículo devidamente articulado de 

saberes, saberes-fazer e de atitudes” (Santo, 2009). 
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PARTE II – ESTUDO EMPÍRICO 

 

TERCEIRO CAPÍTULO 

ASPETOS GERAIS DA PESQUISA 

 

1. CONSIDERAÇÕES METODOLÓGICAS 

1.1. TIPOS DE PARADIGMA 

 

A palavra portuguesa paradigma vem do latim paradigma e significa aquilo que serve 

de exemplo, de modelo e é sinónimo de norma ou padrão. 

Para Bogdan e Biklen (1982), um paradigma é aquilo que nos permite olhar o mundo e 

identificar o que nele é, para nós, importante. Já Khun (1986:13) considera os 

paradigmas “como realizações científicas universalmente reconhecidas que, durante 

certo tempo, proporcionam modelos de problemas e soluções a uma comunidade 

científica”. 

Em metodologia de investigação em educação, podemos considerar três paradigmas: o 

paradigma positivista, o paradigma interpretativo e o paradigma sociocrítico. 

(Soltis,1992). Entremos um pouco no respetivo âmbito. 

1.1.1. PARADIGMA POSITIVISTA 

 

Na base do paradigma positivista está a epistemologia positivista, segundo a qual o 

mundo é objetivo, é regido por leis que permitem explicar, prever e controlar os 

fenómenos. Pressupõe a existência de uma única realidade e parte do pressuposto que o 

mundo tem existência própria, independentemente de quem a estuda. Por conseguinte, a 

finalidade da ciência é descobrir essas leis, para chegar a generalizações teóricas que 

contribuem para o enriquecimento do conhecimento de caráter universal. Se a realidade 

social é idêntica à realidade da ciência natural, então pode produzir-se acerca dela um 

tipo de conhecimento idêntico. Giddens (citado por Cohen & Manion, 1990:36) afirma 

que os procedimentos metodológicos da ciência natural aplicam-se diretamente às 

ciências sociais. Assim, o cientista social pode observar a realidade social de modo 



42 
 

idêntico ao que faria se estivesse a observar a natureza. Considera-se que existe uma 

realidade objetiva que o investigador tem de ser capaz de apreender objetivamente. 

O investigador deve ser o mais neutro possível para não interferir na realidade. Cada 

fenómeno só será identificável se for objetivo, replicável e existir independência entre o 

investigador e o objeto investigado. Assim, o paradigma positivista enfatiza: o 

determinismo (existe uma realidade a ser conhecida); a racionalidade (as explicações 

não podem ser contraditórias); a impessoalidade (procura-se a objetividade); a 

irreflexibilidade (a validade dos resultados depende de uma correta aplicação dos 

métodos, esquecendo o processo de investigação); e a previsão (capacidade de prever e 

controlar os fenómenos)
15

. 

No entanto Cohen & Manion (1990:37) reconheceram que o paradigma positivista teve 

um sucesso mais limitado no campo das ciências sociais, uma vez que a natureza 

humana e a qualidade efémera e intangível dos fenómenos sociais, claramente 

contradizem a ordem e a regularidade do mundo natural. 

1.1.2. PARADIGMA INTERPRETATIVO 

 

A designação de paradigma interpretativo não é consensual. É frequentemente descrito 

em comparação com e, em alternativa, ao paradigma positivista. De acordo com Glesne 

& Peshkin (1992,6), “ao contrário da pesquisa quantitativa, com os seus objetivos 

previamente especificados, a pesquisa qualitativa é evolutiva, com a definição do 

problema, o design metodológico, as questões de entrevista e as interpretações a 

desenvolverem-se e a mudarem ao longo do percurso”. 

O paradigma interpretativo dirige-se sobretudo a questões de conteúdo, mais do que a 

questões do processo. “O objetivo primordial da investigação centra-se no significado 

humano da vida social e na sua clarificação e exposição por parte do investigador”. 

(Erickson, 1989: 196).  

Erickson (1989:196) opta pela designação “interpretativo”, indicando três razões:  

 

“é mais inclusivo que muitos dos outros (por exemplo, etnografia ou estudo de 

casos); evita a conotação de definir estes enfoques como essencialmente não 

quantitativos (conotação que, sim, transporta o termo qualitativo), dado que certo 

tipo de quantificação costuma usar-se no trabalho; e regista o aspeto chave da 

                                                                 
15

Paradigmas de Investigação em Educação Metodologia de Investigação em Educação/formação. 

2008/2009. In http://sites.google.com/site/grupometodologiaste/Home/paradigmas-de-investigacao, 

consultado em 21 de janeiro de 2011. 

 

http://sites.google.com/site/grupometodologiaste/Home/paradigmas-de-investigacao
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semelhança familiar entre os distintos enfoques. O interesse da investigação 

centra-se no significado humano, na vida social e na sua dilucidação e exposição 

por parte do investigador.”  

 

O paradigma interpretativo subscreve uma perspetiva relativista da realidade. Encara o 

mundo real vivido como uma construção de atores sociais que, em cada momento e 

espaço, constroem o significado social dos acontecimentos e fenómenos. 

Em vez de se ter, à partida, um conjunto de hipóteses a testar, procura-se compreender o 

comportamento dos participantes no seu contexto (Bogdan e Biklen, 1982). 

Nesta perspetiva, não faz sentido falar na dualidade objetividade versus subjetividade 

uma vez que a interpretação é uma atividade humana por excelência que permite à 

pessoa conhecer-se a si própria e aos outros (Schwandt, 1994). 

O investigador aparece, não como observador exterior da realidade, mas como, 

observador participante; ou seja, há uma interação que se estabelece entre o investigador 

e as pessoas no estudo da qual resulta um trabalho colaborativo com os participantes na 

investigação, que impossibilita estabelecer uma separação clara entre o investigador e o 

objeto de estudo.  

Assim, os métodos e as técnicas escolhidas são aqueles que colocam o investigador 

numa relação de proximidade com os investigados, como sejam a observação 

participante, as entrevistas semidiretivas ou não diretivas, entre outros. 

1.1.3. PARADIGMA SOCIOCRÍTICO 

 

O paradigma sóciocrítico surgiu como resposta às críticas suscitadas ao paradigma 

positivista e ao paradigma interpretativo e pretende “superar o reducionismo do 

primeiro e o conservadorismo do segundo, admitindo a possibilidade de uma ciência 

social que não seja nem puramente empírica nem somente interpretativa.” (Foster, 

citado em Arnal et al., 1992:41). 

Rejeita o pressuposto da imparcialidade do investigador. Neste paradigma aceita-se que 

a investigação não se deve limitar a tentar explicar ou interpretar os fenómenos sociais, 

antes deve ser crítica das práticas sociais e, também, deve participar de forma ativa na 

sua transformação. 

Ao expor a ideologia e a experiência do presente, tende a atingir uma consciência 

emancipatória, que serve de base de dados de conhecimento. É uma forma de libertação. 

Entende-se a investigação não como descrição e interpretação, mas no seu caráter 

emancipativo e transformador. A linguagem utilizada, pelo investigador, influencia a 
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produção do conhecimento, pois é um reflexo da própria cultura e condiciona a forma 

como os investigadores agem dentro dessa cultura (Stronach & MacLure, 1997). A 

investigação sociocrítica baseia-se numa conceção social, científica, holística, pluralista 

e igualitária (Morales, 2003).  

1.2. A ESCOLHA 

 

O nosso centro de interesse é a representação que os professores de um CEF têm sobre 

as suas necessidades de formação no âmbito da relação pedagógica, o que invalida uma 

opção pelo paradigma positivista e implica uma abordagem de acordo com o paradigma 

interpretativo. Dentro desta abordagem, optámos por um estudo de natureza qualitativa 

e de índole descritiva e de âmbito meramente exploratório. 

O interesse desta opção, como já atrás foi referido, reside no facto deste paradigma, 

proporcionar ao investigador inteirar-se do mundo pessoal dos sujeitos. Permite 

conhecer como os sujeitos interpretam as ações, o que significam para eles e que 

intenções têm.  

2. MÉTODOS, TÉCNICAS E INSTRUMENTOS DE RECOLHA E ANÁLISE DE DADOS 

2.1.INQUÉRITO POR ENTREVISTA 

 

Ao pretendermos apreender o mundo subjetivo dos professores, mais especificamente 

as suas representações sobre as necessidades de formação no âmbito da relação 

pedagógica, selecionámos a entrevista como principal técnica de recolha de dados, pois 

ela “visa levar o interlocutor a exprimir a sua vivência ou a perceção que tem do 

problema que interessa ao investigador” (Quivy e Campenhoudt, 1998: 80). Para Van 

Der Maren, (1995:314), a entrevista visa “obter informações sobre as perceções, os 

estados afetivos, os juízos, as opiniões, as representações dos indivíduos a partir do seu 

quadro de referência” quanto às situações pretendidas pelo entrevistador. 

A entrevista como meio de recolha de informação é uma técnica que possibilita o 

acesso ao que está na cabeça das pessoas, ao não observável: opiniões, atitudes, 

representações, recordações, afetos, intenções, conhecimentos e informações (Tuckman 

1978; Amado, 1998).  

Deste modo, como referem Cohen e Manion (1990), a entrevista pode usar-se como 

principal meio de recolha de informação sobre os objetivos da investigação. Para Quivy 

e Campenhoudt (1998), a entrevista constitui uma forma de recolha de informações, no 
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sentido mais rico da expressão. A sua utilização é predominantemente adequada quando 

se pretende analisar o sentido que os atores dão às suas práticas e aos acontecimentos 

com os quais se veem confrontados: os seus sistemas de valores, as suas referências 

normativas, as suas interpretações de situações conflituosas ou não, as leituras que 

fazem das próprias interpretações. 

Através das entrevistas aos professores, tivemos acesso ao seu pensamento sobre os 

aspetos que, na sua vivência quotidiana, consideram fundamentais na sua formação, em 

ordem ao ensino a um CEF. 

Para a entrevista semidiretiva ou semiestruturada, seguimos as orientações de Estrela, 

(1990), Ghiglione e Matalon (1997), Quivy e Campenhoudt (1998) e Triviños, (1995), 

no sentido de abordar a subjetividade dos sujeitos, fazendo emergir o seu pensamento e 

facilitando a sua verbalização relativamente aos temas propostos. 

Ghiglione e Matalon (1997) advertem que, apesar de entrevista semidiretiva possuir um 

esquema de entrevista, confere liberdade quanto à ordem de abordagem dos diferentes 

temas do esquema, que é estruturante e impõe um quadro de referência ao investigador. 

Também Estrela (1990) menciona que, apesar de possuir objetivos pré-determinados, o 

entrevistador deverá possuir maleabilidade na escolha dos processos e meios utilizados 

na orientação da entrevista. Adverte, ainda, que o entrevistador deve evitar dirigir a 

entrevista, não influenciar o entrevistado e não restringir a temática abordada, 

possibilitando o alargamento dos temas propostos. Segundo Bogdan e Biklen (1994), 

embora existindo um guião prévio, a flexibilidade quanto à ordem e abordagem dos 

temas levanta uma série de tópicos e proporciona ao entrevistado oportunidades de 

moldar o seu conteúdo, o que no dizer de Quivy e Campenhoudt (1998) permite falar 

abertamente, com as palavras que desejar e pela ordem que lhe convier. 

De acordo com Estrela (1994), a entrevista consiste numa técnica de recolha de dados 

de opinião, pelos quais é possível recolher pistas para a caracterização do processo em 

estudo, permitindo, também, conhecer os intervenientes no processo sobre determinados 

aspetos. 

Segundo o mesmo autor, existem alguns princípios a ter em conta, quando se realizam 

entrevistas semidiretivas. Entre eles citam-se: 

(i) Deve-se evitar sempre que possível dirigir a entrevista; e 

(ii) não se deve restringir a temática abordada, dando hipótese ao entrevistado de uma 

certa liberdade ao longo dos blocos temáticos, sendo, no entanto, necessário manter os 

quadros de referência. 
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No presente trabalho, pretendemos utilizar a entrevista semidiretiva, como já foi 

referido, tendo os objetivos gerais e específicos sido definidos previamente, seguindo-se 

a elaboração do guião. O guião pretendeu constituir-se como proposta de 

questionamento aos entrevistados, sem condicionamento da resposta, permitindo uma 

maior flexibilidade na obtenção de informações.  

A utilização da entrevista semidiretiva permitiu também ao entrevistador estimular ou 

reformular questões, no sentido de clarificar eventuais aspetos cuja explicação pareceu 

ser pertinente para a consecução dos objetivos do estudo.   

  

2.2. ANÁLISE DE CONTEÚDO 

 

Nas ciências humanas e sociais é utilizada uma técnica de investigação empírica: a 

análise de conteúdo. Berelson (em Carmo & Ferreira, 1998: 251) refere que a análise de 

conteúdo é uma técnica de investigação que permite fazer uma descrição objetiva (com 

instruções precisas), sistemática (em categorias previamente escolhidas) e quantitativa 

ou estatística (na maior parte das vezes é calculada a frequência) do conteúdo manifesto 

das comunicações, tendo por objetivo a sua interpretação. 

 Por sua vez, Krippendorf (citado por Vala, 1986), aponta a análise de conteúdo como 

uma técnica de investigação que permite fazer inferências, válidas e replicáveis, dos 

dados para o seu contexto. Para Bardin (citado por Vala, 1986), a inferência, enquanto 

atribuição de sentido às características do material que foram levantadas, enumeradas e 

organizadas, permite a passagem da descrição à interpretação.  

A análise de conteúdo é, antes de mais, um instrumento de organização de texto, de 

forma a sistematizar as questões e as ideias registadas. Pretende-se tornar visível, em 

forma de texto que possa englobar as regularidades e particularidades, os sentidos 

inscritos no registo efetuado. 

Para Ghiglione et al. (1980), a análise de conteúdo é, antes de tudo, uma prática inscrita 

numa pragmática. Com isto queremos dizer que uma análise de conteúdo é um processo 

de investigação em que, num dado momento, estão implicados atores sociais. Ela é 

apenas uma parte dum processo que a ultrapassa e sobredetermina, conferindo-lhe, 

assim, critérios de pertinência. Com efeito, o jogo dos atores e das finalidades sociais 

implicam um conjunto interativo com uma procura, um início, um desenvolvimento, um 

fim, efeitos e avaliações. 
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“O recurso à análise de conteúdo, para tirar partido de um material dito qualitativo é 

indispensável (…) Lidamos com uma fala relativamente espontânea, com um discurso 

falado, que uma pessoa – o entrevistado - orquestra mais ou menos à sua vontade”. 

(Bardin, 2011:89).  

No presente estudo procedemos a uma análise de conteúdo que respeitasse os dados 

emergentes do discurso das entrevistas recolhidas. 

O tratamento da informação na análise realizada foi de tipo interativo e de caráter 

intensivo. Com isto queremos significar que, não perdendo de vista o quadro teórico de 

referência, tivemos a preocupação de trazer para o trabalho as categorias emergentes do 

discurso num processo que se pretende interpretativo e compreensivo. 

Quanto à segmentação do discurso, queremos seguir nesta análise os critérios atribuídos 

como importantes para a análise de conteúdo: exclusividade, pertinência, exaustividade 

e objetividade (Bardin, 2011:122;123). Com exclusividade queremos dizer que um 

excerto incluído numa dimensão ou categoria não foi utilizado em mais nenhuma outra. 

A pertinência reporta-se ao critério de escolher os excertos mais revelantes para uma 

categoria. Em relação à exaustividade, queremos dizer que toda a informação recolhida 

foi tratada numa primeira análise. A objetividade exigiu um processo de afastamento e 

de distanciação em relação ao discurso, com vista a aprender os seus sentidos de um 

ponto de vista exterior ao sujeito, explicitando, sempre que se verificou necessário, as 

relações no sentido com outras vertentes que pudessem estar relacionadas. 

Neste processo de categorização efetuado, seguiram-se orientações de Bardin (2011) e 

Esteves (2006). As categorias são rúbricas ou classes, que reúnem um grupo de 

elementos (unidades de registo, no caso da análise de conteúdo) sob um título genérico, 

agrupamento esse efetuado em razão de carateres comuns destes elementos (Bardin, 

2011:145). Foi levada em conta que, nos trabalhos de investigação em educação se 

utiliza, mais frequentemente, a análise de conteúdo temática, se utilizarmos a 

terminologia preferida por Ghiglione e Matalon , ou a análise categorial, se usarmos a 

terminologia de Bardin (Esteves, 2006:111).  

O critério de categorização utilizado neste estudo sustentou-se em temas e o processo 

seguido não resultou de um sistema de categorias fornecido previamente, mas sim da 

classificação analógica e progressiva dos elementos em presença. As categorias foram, 

posteriormente, agrupadas em grandes temas. A definição das categorias seguiu: 

(i) o princípio da exclusão mútua, que depende da homogeneidade intra-categoria; 

(ii) o princípio da pertinência relativo às intenções do estudo; e 
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(iii) o princípio da objetividade e da fidelidade, ou seja as diferentes partes de um 

mesmo material devem ser codificadas da mesma maneira, mesmo quando submetidas a 

diferentes análises. 

A análise de conteúdo é uma descrição com regras (Esteves, 2006:108), caracterizando-

se por várias fases. Uma leitura inicial e flutuante do material recolhido e transcrito 

durante as entrevistas foi permitindo a emergência das categorias face aos objetivos 

previamente delineados. Posteriormente procedemos ao recorte do discurso em 

segmentos dotados de sentido próprio, designados por unidade de registo. No entanto, e 

tal como descreve Esteves (2006:110), a categorização, quando se estabelece por um 

procedimento aberto, mantem-se como provisória ou instável até todo o material 

pertinente ser absorvido; deste modo a categorização é passível de remodelações mais 

ou menos profundas à medida que novos dados vão sendo considerados.  

3.APRESENTAÇÃO GERAL DO ESTUDO 

 

Com este trabalho pretendemos fazer uma aproximação e encontrar algumas sugestões 

em ordem a perceber as necessidades de formação dos professores do  

CEF, no sentido de podermos contribuir para a melhoria de interações dos professores 

junto dos alunos e, portanto, para a consecução dos seus objetivos. 

O presente estudo realizou-se num agrupamento de escolas que selecionámos por razões 

de ordem prática e facilidade de acesso à respetiva informação. Esse agrupamento serve 

uma determinada mole humana da capital e é apresentada a caracterização da população 

que serve ou por quem é servido enquanto organização, seja ela a discente, a docente, os 

funcionários, os encarregados de educação, os agregados familiares e a população dos 

bairros onde se situa o agrupamento em geral. A fonte utilizada para essa caracterização 

foi o próprio Projeto Educativo do Agrupamento. 

3.1.CARACTERIZAÇÃO DO AGRUPAMENTO 

3.1.1. IDENTIFICAÇÃO DO AGRUPAMENTO DE ESCOLAS 

 

O Agrupamento de Escolas que serviu de base ao presente estudo integra-se numa das 

zonas mais antigas da cidade de Lisboa que faz parte de um conjunto mais vasto - o 

Setor Oriental - que é considerado um dos mais pobres e menos letrados da cidade. 

Neste setor predomina uma população envelhecida, maioritariamente com um baixo 

nível de instrução (inferior ao 9.º ano) e baixas qualificações profissionais, parte dela 
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trabalhando no comércio e no setor terciário inferior; apresenta, ainda, um número 

significativo de reformados.  

Esta zona é caracterizada pela forte presença de uma cultura popular urbana, com 

destaque para o fado e para as marchas populares de Santo António, onde a identidade 

bairrista e as rivalidades interbairros são uma marca importante. Este tipo de cultura 

popular urbana é transportado para as escolas, sendo um traço distintivo da respectiva 

população escolar.  

Tal como todos os bairros das freguesias centrais da cidade de Lisboa, também os 

bairros pertencentes à área de influência do Agrupamento de Escolas têm assistido à 

saída de uma parte considerável da sua população para a periferia da cidade, onde o 

custo da habitação é menor, levando ao progressivo envelhecimento da sua população 

residente.   

De referir o número crescente de população imigrante das mais diversas origens (Ásia, 

África e Brasil) a residir nestes bairros, contribuindo para uma maior heterogeneidade 

social, cultural e linguística, que se reflete no crescente multiculturalismo das nossas 

escolas.  

É deste quadro socioeconómico que provém a esmagadora maioria dos alunos das 

escolas do Agrupamento, o que ajuda a compreender as baixas expectativas 

relativamente à escola, as significativas taxas de insucesso e de abandono escolar e a 

escolha precoce de ingresso na vida ativa, em detrimento da continuação dos estudos. 

3.1.2.A COMPOSIÇÃO E O ESPAÇO FÍSICO DO AGRUPAMENTO 

 

O Agrupamento é constituído pelas seguintes escolas: escola sede; seis escolas do 1.º 

Ciclo do Ensino Básico (EB1) e dois jardins de infância (JI). 

Dos edifícios das escolas do EB1/JI apenas um foi projetado para a função de 

estabelecimento de ensino. As restantes escolas funcionam em espaços adaptados. Duas 

delas situam-se em andares arrendados de prédios de habitação, duas outras funcionam 

em espaços cedidos em edifícios destinados a outros serviços. Uma EB1 foi recente e 

provisoriamente instalada em monoblocos num espaço de um quartel do Regimento de 

Bombeiros Sapadores de Lisboa. Os dois JI não possuem instalações próprias, 

funcionando numa sala das respetivas EB1. 

O atual edifício da escola sede do Agrupamento tem uma arquitetura original 

característica dos Liceus do Estado Novo. A escola foi recentemente submetida a obras 
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de requalificação a cargo da empresa Parque Escolar EPE, no âmbito do “Programa de 

Modernização do Parque Escolar”, da responsabilidade do Ministério da Educação.  

3.1.3.A CARACTERIZAÇÃO DA POPULAÇÃO DISCENTE  

 

 A população escolar diurna do Agrupamento de Escolas tem vindo a aumentar: 1475 

alunos em 2009/2010, 1548 em 2010/2011 e 1589 em 2011/2012. No presente ano 

letivo a distribuição dos discentes pelos níveis de ensino é apresentada no Quadro 1. 

 

 

 

QUADRO 1 – POPULAÇÃO DO AGRUPAMENTO 

 OFERTA DE ENSINO NR ALUNOS 

Pré- escolar 40 

 

Ensino 

Básico 

1º. ciclo 511 

2º. ciclo 309 

3º. ciclo 374 

CEF 35 

Ensino 

Secundário 

CCH 214 

Cursos Profissionais 141 

 

Na Escola Sede há 1038 alunos. Os 374 alunos no 3.º ciclo incluem os 35 em CEF. 

Cerca de 16% da população escolar é de nacionalidade estrangeira - maioritariamente de 

países do subcontinente indiano, do Brasil e dos PALOP. 

O Agrupamento tem também uma população noturna, que corresponde aos discentes 

dos cursos de formação de adultos.  

A formação de adultos compreende as seguintes áreas: Reconhecimento, Validação e 

Certificação de Competências (RVCC), Cursos de Educação e Formação de Adultos 

(EFA), Formações Modulares (FM) e Cursos Extraescolares.  

Em 2009/2010, foram encaminhados para processo RVCC 576 adultos, com idades 

compreendidas entre os 18 e os 76 anos
16

. 

Em relação à formação de adultos, a população escolar do Agrupamento de Escolas tem 

vindo a diminuir, devido às orientações do Ministério da Educação. No presente ano 

                                                                 
16

 53% são do sexo masculino e 47% do feminino. Dos 576 adultos, 13,3% (77) têm 18 a 25 anos, 24,4% 

(141), 26 a 35 anos, 33,3% (192), 36 a 45 anos, 21,3% (123), 46 a 55 anos e 5,7% (33), 56 a 76 anos. 

Cerca de 77% destes adultos (444) estão empregados, 19% desempregados (110) e os restantes 4% (22) 

encontram-se noutra situação (reformados, donas de casa). 
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letivo só está em funcionamento uma turma de EFA de nível de continuidade, com 23 

alunos. As restantes ofertas, nomeadamente Formação Modular e Português para Todos, 

ainda não tiveram a devida autorização do ME para iniciarem as suas atividades letivas, 

apesar de haver 255 alunos inscritos. 

 

3.1.4. A CARACTERIZAÇÃO DO CORPO DOCENTE E NÃO DOCENTE  

 

Os docentes em funções no Agrupamento são, maioritariamente, professores do Quadro 

de Agrupamento (QA) - 75% - e do género feminino. É um corpo docente relativamente 

estável e a faixa etária mais representada entre os QA e QZP
17

 é a dos 51-60 anos. 

Duma forma geral os professores contratados são mais jovens, sendo a faixa etária mais 

representada a dos 41-50 anos, logo seguida da faixa etária dos 31-40 anos. A média 

geral de idades entre os docentes do Agrupamento situa-se nos 46, 5 anos de idade.  

O pessoal não docente em funções no Agrupamento, em 2011/2012, subdivide-se em: 

(i) 26 assistentes operacionais e 7 assistentes técnicos – com funções administrativas; e 

(ii) 1 técnico superior a exercer funções no Serviço de Psicologia e Orientação. 

A média de idades dos assistentes operacionais ronda os 50 anos e dos assistentes 

técnicos a média ronda os 40 anos, sendo na sua maioria mulheres (70%). No que diz 

respeito às habilitações literárias, cerca de 31% dos assistentes operacionais possuem 

apenas o 1.º ciclo do Ensino Básico, 7% possuem o 2.º ciclo, 28%, o 3.º ciclo e 34%, o 

Ensino Secundário. Relativamente aos assistentes técnicos, três quartos possuem o 

Ensino Secundário completo. 

 

3.1.5. ABANDONO ESCOLAR  

 

Relativamente ao abandono escolar, os dados existentes referem-se às taxas de 

desistência calculadas em janeiro/fevereiro de 2010 (ano letivo de 2009/10) e 

janeiro/fevereiro de 2011 (ano letivo de 2010/11). Assim, apuraram-se, para 2009/2010, 

os seguintes valores: a taxa de desistência aos 14 anos o valor é de 0,95%, aos 15 anos é 

de 11,46; aos 16 anos o indicador tem o valor de 17,9%. Em relação ao ano letivo de 

2010/2011 registaram-se os seguintes valores: aos 14 anos o valor é de 0,0%; aos 15 

anos o valor é de 4,88%; aos 16 anos o valor é de 9.68%. Estes dados constam do 

quadro que seguidamente se apresenta. 

                                                                 
17

 Acrónimo de Quadro de Zona Pedagógica. 
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QUADRO 2- ABANDONO ESCOLAR 

Abandono escolar 

 

 

Taxa de 

desistência 

Unidade Orgânica (UO) 

2009/2010 2010/2011 

Aos 14 anos 0,95% 0,0% 

Aos 15 anos 11,96% 4,88% 

Aos 16 anos 17,9%. 9,68% 

 

3.1.6. SAÍDAS PROFISSIONAIS E OUTRAS 

 

O conhecimento disponível sobre o impacto da ação educativa da escola provém apenas 

dos indicadores:  

(i) entrada no ensino superior; e 

(ii) grau de empregabilidade dos alunos que terminam os CEF/cursos profissionais.  

Relativamente ao ponto (i) anterior, há dados de 2009/2010 e de 2010/2011. Os dados 

de 2009/2010 indicam que, dos alunos que concluíram o Ensino Secundário, 72% 

candidataram-se ao ensino superior, mas 26% não conseguiram os seus objetivos. Como 

seria de esperar, é de entre os alunos que concluíram cursos científico-humanísticos 

(CCH) que encontramos a maior percentagem de candidatos ao ensino superior, ou seja, 

83%, ao passo que, de entre os que concluíram cursos profissionais, apenas 42% se 

candidataram. No ano 2010/2011, nos CCH verificou-se que 63% dos alunos que 

concluíram o Ensino Secundário foram colocados no ensino superior público. 

Relativamente ao ponto (ii), a informação é dada textualmente relativamente aos cursos 

profissionais e através dos dados dos Quadros 3, 4 e 5 relativamente aos CEF. 

No curso de Marketing (ciclo de formação 2008/11), a taxa de empregabilidade foi de 

57,1%, embora não na área do curso. No curso de Artes do Espetáculo (ciclo de 

formação 2008/11) a taxa de empregabilidade foi de 100%, com uma taxa de 

empregabilidade na área de formação de 50%. 

Como atrás é referido, apresentamos no Quadro 3 a turma do CEF de Práticas e 

Técnicas Comerciais no biénio de 2009/2011. Dos 21 alunos inicialmente inscritos, 14 
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não concluíram o curso, 7 concluíram tanto o 9º ano como o curso, obtendo assim a 

dupla certificação. Esses 7 prosseguiram estudos. 

QUADRO 3 - CEF – PTC - 2009/2011 

CEF Nr alunos 

1º ano - PTC  21 

2º ano - 2PTC 7 

Concluíram curso 7 

Concluíram 9.º Ano 7 

Total Curso e 9.ºAno 7 

Não concluíram o curso 14 

Emprego 0 

Emprego na área 0 

Prosseguiram estudos 7 

 

 

No Quadro 4 é apresentada a turma do CEF de Instalação e Operação de Sistemas 

Informáticos (IOSI) no biénio de 2010/2012. Dos 21 alunos inscritos, 19 não 

concluíram o curso. Desses 19, 10 concluíram o 9º ano e 2 concluíram tanto o 9º ano 

como o curso, obtendo assim a dupla certificação. 8 desses alunos prosseguiram estudos 

e 1 formando entrou no mercado de trabalho, embora não na área do curso. 

QUADRO 4 - CEF IOSI -  2010/2012 

CEF Nr alunos 

1º ano - IOSI 21 

2º ano - IOSI 14 

Concluíram curso 2 

Concluíram 9.º Ano 10 

Total Curso e 9.ºAno 10 

Não concluíram o curso 19 

Emprego 1 

Emprego na área 0 

Prosseguiram estudos 8 
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No Quadro 5 apresentam-se os dados globais dos cursos referidos. 

QUADRO 5 - DADOS GLOBAIS DO CEF 

CEF CEF PTC CEF IOSI 

Tipo II 9.º Ano Curso 9.º Ano Curso 

Taxa de conclusão 33,3 33,3 47,6 9,5 

Taxa de empregabilidade  0,0 10,0 

Taxa de empregabilidade na área 0,0 0,0 

Taxa de prosseguimento de estudos 100,0 80,0 

 

3.2. ELEMENTOS DESTE ESTUDO 

 

Não perdemos de vista a questão central deste trabalho, que intitulámos: Necessidades 

de formação dos professores nos Cursos de Educação e Formação (CEF) - Contributos 

para o seu estudo. Isto é, pretendemos descrever a representação que os professores que 

lecionam nestes cursos têm das suas preocupações, dificuldades e interesses de 

formação, por desenvolverem a sua atividade dentro da especificidade que marca estes 

cursos. A finalidade que nos norteia é poder contribuir para um maior sucesso dos 

alunos que frequentam estes cursos que, como se sabe, pretendem ser uma alternativa 

para evitar percursos de abandono escolar. Com este trabalho pretendemos, assim, 

descrever a realidade de um CEF e saber como é que os professores podem contribuir 

para melhorar o desempenho dos alunos que frequentam estes cursos. 

3.3. PROBLEMA DA INVESTIGAÇÃO 

 

A partir de uma experiência e de conversas informais do quotidiano dos professores 

destes cursos, podemos salientar que há indícios, tanto de insatisfação por parte dos 

professores, como algumas dificuldades no desenvolvimento de processos de ensino 

aprendizagem com os alunos destes cursos. 

Desta forma, formulámos o problema: quais as grandes necessidades de formação dos 

professores num CEF?  
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3.4.OS OBJETIVOS E AS QUESTÕES. 

 

Apresentamos no Quadro 6 aquelas que, segundo Quivy e Campenhoudt (1998), 

poderão ser consideradas as questões derivadas da questão central deste trabalho. A 

cada questão corresponde, necessariamente, um objectivo a atingir com as respostas.    

QUADRO 6 – OBJETIVOS E QUESTÕES 

Questões Objetivos 

Que competências profissionais são exigíveis a um professor do CEF? Identificar o (novo) papel do professor no CEF. 

Quais as são as grandes dificuldades sentidas em lecionar um CEF? Perceber a opinião do professor sobre  as dificuldades  

sentidas na docência no CEF  

Quais são os fatores que dificultam a disciplina na sala de aula? Entender os fatores que dificultam a disciplina na sala 

de aula. 

Que  metodologias utilizar para motivar ao alunos  na aula? Perceber as razões/ causas que conduzem a uma 
situação de “aula conseguida” ou a uma situação de 

“aula não conseguida? 

Que as necessidades de formação são identificadas pelos professores do 
CEF? 

Identificar o tipo de necessidade de formação do 
professor do CEF; 

 

Que formação contínua poderá ser proporcionada  aos professores de 

cursos CEF? 
 

 

Compreender o lugar que a formação contínua pode 

ter nas competências exigíveis a um professor de um 
CEF 

 
 

3.5. POPULAÇÃO ENVOLVIDA NO ESTUDO 

 

Por um critério de conveniência, realizámos as entrevistas àqueles professores que se 

enquadravam na nossa investigação. 

O quadro seguinte apresenta-nos alguns elementos acerca dos diversos entrevistados. 

Dos dez professores entrevistados, oito (80%) são do género feminino e dois (20%) do 

género masculino. Quatro das professoras têm uma Licenciatura em Geografia e 

Planeamento Regional. Duas das professoras entrevistadas possuem a Licenciatura em 

Línguas e Literaturas Modernas/Ramo Educacional. Uma docente tem a Licenciatura 

em Organização e Gestão Empresarial. Um professor tem uma Licenciatura em 

Matemática. Uma professora é licenciada em Línguas e Literaturas Modernas em Inglês 

e Alemão e, por fim, um professor tem a Licenciatura em Engenharia Informática 

(100% de licenciados). 

Os dados descritos e codificados da entrevista aos dez professores podem observar-se 

no Quadro 7. Identificamos cada um dos professores por Pn, sendo n uma variável ≥1 e 

≤10. 

Salientamos que no universo dos entrevistados, deparámos com uma professora que 

integrara no ME o Grupo de Trabalho que colaborou na elaboração do despacho-

Conjunto n.º 453/2004. 
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QUADRO 7 -  DADOS DO (A) FORMADOR (A) 

 

 

 

P 

 

 

 
Idade 

 

 

 

Sexo 

 

 

Habilitação 

profissional 

 

 
Categoria 

Profissional 

 

Tempo de 

serviço 

profissional em 

anos 

 

 

Tempo de 

Serviço em 

anos na 

escola 

 

Experiência 

em anos 

como 

formador 

de CEF 

 

 

CEF que 

leciona 

 

P1 
 

 

56 
 

 

F 

 

Licenciatura em 
Geografia 

 

QA 

 

35 
 

 

32 
 

 

3 

 

IOSI 

 

P2 

 

54 

 

F 

Licenciatura em 

Geografia 

 

QA 

 

30 

 

20 

 

3 

 

PTC 

 

P3 

 

48 

 

F 

Licenciatura em 

Geografia e 
Planeamento 

Regional 

 

QA 

 

23 

 

10 

 

4 

 

PTC e  
IOSI 

 

 

P4 

 

51 

 

F 

Licenciatura 

Línguas e 
Literaturas 

Modernas /  Ramo 
Educacional 

 

QA 

 

23 

 

2 
 

 

 

2 

 

IOSI 

 

P5 

 

47 

 

F 

Licenciatura em 

Geografia e 

Planeamento 
Regional e Local 

 

QA 

 

20 

 

19 

 

3 

 

PCT 

 

P6 

 

40 

 

M 

Licenciatura em 

Matemática 

 

QZP 

 

11 

 

2 

 

5 

 

IOSI 

 

P7 

 

41 

 

M 

Licenciatura em 

Engenharia 

Informática 

 

QA 

 

7 

 

 

6 

 

5 

 

IOSI 

/PTC 

 

P8 

 

44 

 

F 

Línguas e 

Literaturas 

Modernas Inglês e 
alemão 

 

QA 

 

20 

 

2 

 

2 

 

Serviço 

de Mesa 

 

P9 

 

45 

 

F 

Licenciatura 

Línguas e 
Literaturas 

Modernas /  Ramo 

Educacional 

 

QA 

 

22 

 

20 

 

4 

 

PTC 

 

P10 

 

57 

 

F 

Licenciatura 

Organização e 

Gestão 

Empresarial 

 

QA 

 

26 

 

19 

 

5 

 

PTC/ 

PTC 

 

Trata-se de uma população maioritariamente feminina, refletindo a realidade maioritária 

de professoras no agrupamento. A média de idades é de 48,3 anos. O tempo de serviço 

situa-se entre os sete e os trinta e cinco anos, marcado por uma grande amplitude. 

Curiosamente os dois sujeitos do género masculino são quem revela um número de anos 

de serviço muito inferior à média de anos de serviço dos restantes elementos. 

A área de Geografia é a mais representada (40%), logo seguida pelas Licenciaturas em 

Literaturas Modernas (30%). 

O seu vínculo profissional é marcado pela pertença ao Quadro de Agrupamento (QA) 

em 90% dos casos. 
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3.6. PREPARAÇÃO DAS ENTREVISTAS 

 

Tanto na preparação, como na realização das entrevistas, há que dar atenção a uma série 

de requisitos metodológicos. Na sua preparação, tem-se em conta as seguintes medidas 

(Lakatos, 1995):  

(i) planear a entrevista de acordo com os objetivos previstos;  

(ii) ter um conhecimento prévio do entrevistado para avaliar o seu grau de familiaridade 

com o assunto; 

(iii) marcar com antecedência a hora e o local da mesma; 

(iv) garantir ao entrevistado o segredo das suas declarações e da sua identidade; 

(v) conhecer previamente o campo, para evitar desencontros e perda de tempo; e 

(vi) organizar um guião com as questões, a título de preparação específica. 

Começámos a preparar as entrevistas realizando um pré-guião da entrevista. 

  

3.7. GUIÃO DA ENTREVISTA 

 

Este guião está em consonância com a questão central deste trabalho, nomeadamente 

com o problema identificado e os objetivos a atingir. Inclui como zonas nucleares os 

percursos alternativos, a relação pedagógica, a disciplina, a indisciplina e a necessidade 

da formação de professores. 

O guião tem, assim, o seguinte objetivo geral: apreender a opinião dos professores sobre 

as necessidades de formação. Na sua elaboração, procedeu-se meticulosamente de 

acordo com estabelecido nos cânones, isto é, realizando um pré-guião da entrevista de 

acordo com o tema de estudo e os objetivos propostos. O pré-guião foi testado. 

Verificou-se a necessidade de algumas alterações. Assim fechámos o guião definitivo 

acrescentando à pergunta número1 duas alíneas e reformulando a pergunta número 4. 

As perguntas são estruturadas por blocos. O bloco I referencia os cuidados éticos que se 

tiveram na abordagem à entrevista propriamente dita. Houve ainda lugar à realização de 

um o pré-teste (em ordem à validação da entrevista). 

Apresentamos de seguida, no Quadro 8, o guião final utilizado nas entrevistas: 
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QUADRO 8-GUIÃO DA ENTREVISTA SOBRE NECESSIDADES DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES NOS CURSOS DE EDUCAÇÃO 

E FORMAÇÃO (CEF)  

BLOCOS OBJECTIVOS INFORMAÇÕES (I) / QUESTÕES (Q) 

Bloco 1  

A 

legitimação 

da entrevista 

Motivar e 

legitimar 

eticamente a 

colaboração 

pedida 

I1 - Estamos interessados no estudo sobre o contributo dos 

professores e o CEF.  

I2 - Tudo será confidencial. O nome das pessoas nunca será referido. 

I3 - Se estiver interessado (a) em acompanhar este estudo, podemos 

voltar a encontrar-nos para abordar este assunto. 

 

 

Bloco 2  

Percursos 

alternativos 

Conhecer o 

contributo dos 

percursos 

alternativos 

Q1- Como se proporcionou a sua vinda para os CEF? É professor 

neste curso por opção? Já tinha lecionado CEF antes? 

Q2- Quais as diferenças entre os CEF e outros cursos que já 

lecionou? 

Q3- Quais os aspetos positivos e quais os aspetos negativos do CEF? 

Q4-O que é que pensa sobre os cursos profissionais? Na sua opinião, 

quais as potencialidades e as fragilidades desta modalidade 

formativa? 

Q5- Em que medida é que os cursos CEF contribuem para a 

educação/ formação dos alunos? 

 

Bloco 3  

Professores/ 

Relação 

Pedagógica 

Tomar 

consciência do 

papel do 

professor no 

CEF 

Q6-Qual é o grau de satisfação e qual é o grau de insatisfação 

pessoal da sua atuação no CEF? 

Q7- Quais são as competências profissionais exigíveis a um 

professor? 

Q8- Que diferenças nota entre ser professor do Ensino Básico e/ou 

Ensino Secundário e ser professor num CEF? 

Q9- Como descreveria a relação pedagógica nestes cursos ao nível 

da satisfação profissional? 

Q10- Quais as dificuldades mais sentidas no desempenho da sua 

prática letiva? 

 

Bloco 4   

Formação 

dos 

Professores 

Perceber da 

necessidade de 

formação do 

professor do 

CEF 

Q11- Em que medida é que a sua formação de base o (a) ajuda na 

sua prática pedagógica (nas atuais funções de lecionação)? 

Q12- Que dificuldades enfrenta no desempenho da sua docência? 

Q13- Em que medida a formação poderá ajudar a minimizar estas 

dificuldades? 

Q14- Que formação contínua poderá proporcionar-se aos professores 

de cursos CEF? 

 

Bloco 5 

Sala de aula  

Adequar as 

metodologias às 

situações 

específicas do 

CEF 

Q15-No seu modo de ver, quais são os fatores que dificultam a 

disciplina na sala de aula? 

Q16 - O que se poderá fazer para haver menos indisciplina na sala de 

aula?  

 

Bloco 6 

Crítica 

 

Verificar até que 

ponto os 

professores 

compreenderam 

as questões 

colocadas 

Q17– Encontrou dificuldade em responder às perguntas? Estão 

claras? Queres acrescentar algo mais? 

 

Apresentamos seguidamente algumas considerações sobre o Guião. 

As perguntas foram estruturadas por blocos no que diz respeito aos diversos temas. 

O Bloco I intitula-se “Motivação e legitimação da entrevista” e o seu objetivo consiste 

em: motivar o entrevistado; garantir a confidencialidade; e informar sobre a natureza e 

objetivos da investigação. 

O Bloco II intitula-se “Percursos alternativos” e refere-se, nomeadamente, a percursos 

alternativos; tem como objetivo colher informação sobre a especificidade dos CEF. 
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O Bloco III intitula-se “Professores/Relação Pedagógica” e nele é nossa intenção 

conhecer a perspetiva do professor no CEF, nomeadamente no Plano da Relação 

Pedagógica. 

O Bloco IV intitula-se “Formação dos Professores” e, através dele, procurámos perceber 

que necessidades de formação eram entendidas pelos professores do CEF. 

O Bloco V intitula-se “Sala de Aula” e poderá parecer o mais descontextualizado, mas é 

na realidade na sala de aula que tudo se joga; é como que um tabuleiro de xadrez em 

que é tão importante o número de quadrados da matriz como o número de peças em 

jogo. Neste Bloco V pretendemos recolher dados que permitissem a caracterização de 

opinião dos entrevistados sobre a adequação das metodologias de ensino às situações 

específicas dos CEF. 

O Bloco VI intitula-se “Crítica”, isto é, pretendemos terminar a entrevista, procurando 

dar “espaço” aos professores entrevistados para acrescentarem outra informação que 

considerassem pertinente. 

As entrevistas foram preparadas com o maior empenho e seriedade, tendo sido pedida a 

opinião a pessoas credenciadas.  

3.8. REALIZAÇÃO DAS ENTREVISTAS E TRATAMENTO DE DADOS 

 

As entrevistas foram todas realizadas na escola, num gabinete reservado ao atendimento 

de encarregados de educação. No início da entrevista foi apresentado o objetivo do 

estudo e garantida a sua confidencialidade. Foi pedido para gravar a entrevista, não 

tendo sido criado qualquer obstáculo por parte dos entrevistados.  

O tratamento dos dados obedeceu a várias fases. Numa primeira fase, após a transcrição 

das entrevistas, procedemos a uma análise de conteúdo emergente, considerando-se 

como unidade de registo todo o fragmento de texto com significado pertinente para o 

trabalho, constituindo uma unidade de informação. 

Numa segunda fase, procedemos a uma leitura vertical que permitiu a elaboração de 

uma síntese com os aspetos que nos pareceram mais relevantes em cada uma delas. 

Efetuando o tratamento do material obtido, agrupando as entrevistas, repartiram-se em 

blocos que funcionaram como unidades de contexto, tendo sido feito posteriormente um 

tratamento horizontal sobre cada um dos temas neles abordados, elaborando as 

respetivas sínteses. 
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QUARTO CAPÍTULO 

 

APRESENTAÇÃO DOS RESULTADOS 

 

No presente capítulo vamos proceder à apresentação dos resultados obtidos mediante a 

metodologia descrita no capítulo anterior. 

Pelo facto de estarmos num trabalho de índole qualitativa, consideramos todos os 

indicadores formulados a partir das respostas dos entrevistados, baseando-nos mais 

concretamente nas unidades de registo. A seguir foram criadas as subcategorias e as 

categorias que nos ajudaram a organizar a informação recolhida. 

Esta investigação está organizada em quatro grandes temáticas, que passamos a referir. 

O primeiro tema incide sobre as razões e as motivações que levaram estes professores a 

lecionar num CEF. O segundo tema recai na apreciação dos CEF, enquanto percurso 

formativo alternativo que pretende assegurar a escolaridade obrigatória e combater a 

exclusão, assumindo-se como uma proposta diferente e concreta a necessidades 

específicas dos alunos destes cursos. O terceiro tema alude à especificidade do 

ensino/aprendizagem num CEF, onde se pretendeu conhecer a singularidade e a 

exigência contínua deste percurso de transição para a vida ativa na definição, aplicação 

e orientação de estratégias psicopedagógicas para o desenvolvimento de competências 

cognitivas e sociais dos alunos. E, finalmente, o quarto tema versa sobre as 

necessidades de formação. Quisemos inquirir quais as necessidades de formação dos 

professores para exercer a docência num CEF e perceber a relevância que representa a 

formação contínua no desempenho da sua prática profissional. 

No quadro seguinte pode observar-se a sinopse dos temas, das categorias e das 

subcategorias. 
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QUADRO 9 – SINOPSE DOS TEMAS, DAS CATEGORIAS E DAS SUBCATEGORIAS 

Temas Categorias Subcategorias 

 

Razões e 

motivações para 

a docência num 

CEF 

A. Por opção Por reconhecida competência 

Gosto/satisfação 

B. Gosto por trabalhar com 

alunos mais velhos 

Desafio destes alunos 

Experimentar o diploma na prática 

C. Distribuição de serviço Atribuição de horário 

  

 

 

 

 

Apreciação do 

CEF enquanto 

percurso 

alternativo para 

os alunos 

D. Dificuldades percebidas no 

exercício de funções do CEF. 

Pouca motivação dos alunos para a escola 

Pouco interesse dos alunos pela aprendizagem 

Falta de hábitos de trabalho por parte dos alunos 

Lista longa de insucessos 

Carências afetivas dos alunos 

Indisciplina permanente 

Abandono escolar 

E. Avaliação positiva 

 

Luta contra o insucesso 

Aquisição/ desenvolvimento de novas competências 

Constitui-se como uma segunda oportunidade 

F. Avaliação negativa Escassez de meios disponíveis 

Base da seleção dos alunos 

Pouca aceitação dos CEF 

Falta de prestígio dos CEF 

Falta de resposta por parte dos alunos 

  

 

Especificidades 

do ensino num 

CEF 

 

G. Ensino menos rotineiro 

 

 

 

Organização contextualizada do ensino 

Organização diferenciada do ensino 

Inclusão dos alunos na gestão/participação 

H. Ensino mais centrado no 

aluno 

Adequação às necessidades do aluno 

Adequação a ritmos de aprendizagem diferentes 

K. Relação pedagógica mais 

individualizada  

Novas exigências na relação pedagógica 

Relação pessoal diferenciada 

 

Necessidades 

de formação 

dos professores 

para exercer a 

docência num 

CEF 

J. Justificação nas necessidades 

percebidas 

Novos papéis do professor 

Relação pedagógica diferenciada 

L. Áreas de maior interesse para 

a formação 

Desenvolvimento de competências no âmbito da 

relação pedagógica 

Preparação para as novas exigências nos CEF 

 

 

A partir do quadro segue-se a exposição dos resultados, obtidos a partir da análise de 

conteúdo às respostas dadas, pelos dez entrevistados, às questões incluídas na entrevista 

que foi realizada. 

Assim apresentamos as categorias, as subcategorias e os indicadores emergentes dos 

discursos dos entrevistados tendo em conta as questões da entrevista. Sempre que 

necessário recorreu-se a transcrições das respostas dos entrevistados, no sentido de 

tornar mais claros os aspetos importantes contidos nas respostas. 
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Passamos a apresentar o nosso estudo no enquadramento dos quatro temas: 

(i) razões e motivações para a docência no CEF; 

(ii) apreciação do CEF enquanto percurso alternativo para os alunos; 

(iii) especificidades do ensino num CEF; e 

(iv) necessidades de formação dos professores para exercer a docência num CEF.  

PRIMEIRO TEMA 

RAZÕES E MOTIVAÇÕES PARA A DOCÊNCIA NUM CEF 

 

O primeiro tema aborda as razões e as motivações para a docência num CEF. 

Interrogámos os nossos entrevistados sobre as razões que os levaram a lecionar no CEF. 

Verificámos que as razões circunscrevem-se à opção, ao gosto de dar aulas a alunos 

mais velhos e à distribuição de serviço.  

Alguns professores entrevistados referem que, embora não tenham escolhido lecionar 

CEF, olharam para esta situação como um desafio ao qual responderam com gosto, 

responsabilidade e empenho, sem esconder as dificuldades pelas quais passaram (P1, 

P2, P4). 

Dois dos entrevistados reconheceram ter capacidade profissional para responder aos 

desafios do CEF, isto porque já tinham tido a oportunidade de experimentar este modelo 

formativo e por isso optaram conscientemente por continuar (P5 e P7). 

Apesar dos condicionalismos, nenhum dos entrevistados referiu estar a lecionar CEF 

contra a sua vontade, embora manifestassem alguma insatisfação perante o desinteresse 

demonstrado pelos alunos nas aulas. Apesar das adaptações curriculares, chegaram a 

referenciar que se sentiam, por vezes, frustrados na sua missão. No entanto, na 

avaliação geral da experiência de trabalho nesta oferta formativa, a maioria manifestou 

grande satisfação, considerando a experiência muito gratificante. 

Apesar das razões apontadas serem concretas e circunstanciais, Day (2004:37) aponta a 

razão das razões: “todos os professores eficazes assumem a paixão pela sua disciplina, a 

paixão pelos seus alunos e uma crença apaixonada de que o que são e o que ensinam 

poderá fazer a diferença na vida dos seus alunos”.  

É que, segundo Arantes (2007), lecionar numa instituição ultrapassa a mera 

apresentação científica. Abarca a educação para os valores como resposta às grandes 

necessidades dos alunos. Barbosa (2010) apresenta uma visão global, total e holística 

como única forma de educação para todos os níveis e todas as situações. 
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Seguidamente apresentamos as categorias, subcategorias e indicadores deste tema. 

Comentamos cada subcategoria, incluindo algumas transcrições das entrevistas. 

 

A. A CATEGORIA - POR OPÇÃO 

QUADRO 10 – POR OPÇÃO 

Subcategorias Indicadores 

1. Por reconhecida competência Competência para dar TIC 

Escolha para dar aulas nos CEF  

2. Gosto/satisfação Experiência 

Gosto 

 

A1. A SUBCATEGORIA - POR RECONHECIDA COMPETÊNCIA 

 

Relativamente às razões que levaram os professores a lecionarem esta oferta formativa, 

alguns dos entrevistados julgaram que teriam alguma habilidade para lecionar TIC nos 

CEF. Outros professores referiram que foi uma escolha sua lecionar CEF, 

pronunciando-se ainda no sentido da continuidade no trabalho CEF. 

Parecem-nos ser dois os elementos essenciais: a competência e a preferência, neste caso 

no CEF.  

E eu como tinha alguma habilidade com os computadores, por opção, fui dar TIC. (P5). 

 
Foi por opção, quis dar mesmo o CEF (…) depois tinha continuidade pedagógica e agora este ano que 

há de vir, em princípio vou continuar com os CEF porque gostei de trabalhar com eles (P7). 

 

A2. A SUBCATEGORIA - GOSTO/SATISFAÇÃO 

 

Um dos entrevistados referiu que gostaria de fazer uma experiência no CEF. Outros  

disseram que este trabalho lhes proporcionou uma grande satisfação. 

Não deixa de ser um grande desafio mostrar gosto antes de enfrentar um projeto que 

requer grandes exigências. 

Sinto mais satisfação em lecionar estes cursos dadas as dificuldades. (P1). 

 

Gosto de estar aqui, gosto do convívio com estes jovens. (P4). 

 

Gosto de lecionar estes cursos porque são alunos que não têm noção daquilo que querem e eu tento de 

alguma forma abrir o leque e ver, proporcionar-lhes várias alternativas. (P7). 
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B. A CATEGORIA - GOSTO DE TRABALHAR COM ALUNOS MAIS VELHOS 

QUADRO 11 – GOSTO DE TRABALHAR COM ALUNOS MAIS VELHOS 

Subcategorias Indicadores 

1. Desafio destes alunos Gosto pelo ensino com alunos mais velhos 

A relação gratificante com alunos mais velhos 

2. O diploma na prática Em prática o diploma 

 

 

B1. A SUBCATEGORIA - DESAFIO DESTES ALUNOS 

 

Alguns dos entrevistados manifestaram interesse em trabalhar com os alunos mais 

velhos. Referiram ainda que é gratificante a relação que se mantém com estes alunos. 

Isto não quer dizer que não apareçam obstáculos, que não se tenha que combater a 

rejeição que estes alunos têm da escola, assim como lutar para que os alunos acreditem 

no futuro. 

 

Eu gosto de lecionar estes cursos porque eu gosto destes miúdos, embora, com dias às vezes muito 

difíceis. (P1). 

 

Eu gosto de trabalhar com alunos de mais idade, entre os 13 e os 15 anos. (P2). 

 

 É gratificante porque lidar com miúdos que rejeitam a escola, de certa forma, que não têm grandes 

expectativas em relação ao seu futuro, e o trabalho que fazemos com eles permite-nos verificar, repito, 

em alguns casos, na maioria, que eles acabam por melhorar essa autoestima, essa expectativa e no 

interesse pelos estudos, inclusivamente, muitas vezes, procedem estudos, em cursos, nomeadamente, 

cursos profissionais no secundário, é gratificante. (P9). 

 

B2. A SUBCATEGORIA - EXPERIMENTAR O DIPLOMA NA PRÁTICA 

 

Uma entrevistada referiu que era um desejo seu trabalhar neste percurso alternativo, 

uma vez que, quando esteve destacada no Ministério da Educação, acompanhou a 

elaboração do Despacho Conjunto nº 453/2004, de 27 de junho, bem como a sua 

implementação nas escolas. Esta sua participação ativa na elaboração teórica desta 

oferta formativa desenvolveu o interesse especial por o experienciar na prática. 

Foi qualquer coisa de muito bem aceite, porque eu queria, um dia, experimentar no terreno, o CEF 

mesmo. (P8). 

  

Acompanhei desde o Ministério da Educação, dentro do Ministério a conceção do Diploma, do 453, 

coordenei depois uma reformulação ao Diploma que não veio a ser implementada, mas foi um trabalho 

duro e muito profundo e acompanhei, portanto ao mesmo tempo que coordenava. Acompanhei o Apoio às 

Escolas do 453, portanto do Diploma, e portanto são vários níveis desde a conceção, à tentativa de 

reformulação, o apoio às escolas, o estar a ser implementado nas escolas, até chegar à parte final que 

era a de facto, pôr em prática o Diploma que tinha acompanhado. (P8). 
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C. A CATEGORIA- DISTRIBUIÇÃO DE SERVIÇO 

QUADRO 12– DISTRIBUIÇÃO DE SERVIÇO 

Subcategorias Indicadores 

Atribuição de horário Horário atribuído 

 

 

 

C1. A SUBCATEGORIA - ATRIBUIÇÃO DE HORÁRIO. 

 

Alguns dos entrevistados declararam que lecionar um CEF se deveu, apenas, ao acaso; 

aconteceu na distribuição de serviço, afirmando mesmo que não havia outra opção. Uma 

das entrevistadas afirmou que aceitou a distribuição de serviço, embora tivesse outra 

opção. Segundo algumas respostas, o desafio não deixou de ser interessante. 

 
Aconteceu por uma questão de horário, na distribuição de serviço calhou-me uma turma dos cursos 

CEF. (P1). 

 

Foi o que restou para mim, na distribuição de serviço. (P3). 

 

A Geografia do Secundário é opção, e no Básico, nós temos muito pouco tempo letivo por cada ano 

letivo. Pelo que é muito difícil arranjarmos horário, e por isso mesmo eu acabei por aceitar vir para o 

CEF. (P2).  

 

Nunca tinha lecionado e acabou por ser muito interessante. E isto não foi coisa que eu pedisse. Estava no 

horário e vamos em frente. (P4). 

 

Não foi por opção, estava no meu horário. (P6). 

 

Foi a atribuição do serviço letivo, ou seja, não foi uma opção. (P9). 

 

Em síntese, os entrevistados apontaram como principais razões para explicar o fato de 

estarem a lecionar num CEF, motivos de ordem motivacional ou de ordem puramente 

administrativa. 

Os entrevistados acentuaram bastante, como verificámos, o gosto, a satisfação, a 

experiência que adquirem, apesar de não ser fácil esta tarefa concreta nos CEF. 

SEGUNDO TEMA 

APRECIAÇÃO DO CEF ENQUANTO PERCURSO ALTERNATIVO PARA OS ALUNOS 

 

Este segundo tema abarca as dificuldades percebidas no exercício de funções do CEF, 

assim como a avaliação positiva e a avaliação negativa do mesmo CEF. 

Parece-nos poder afirmar que a principal dificuldade, percebida no exercício das 

funções por um professor do CEF, prende-se com as características subjacentes ao 
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grupo de alunos que constituem uma turma CEF, alunos com sucessivos insucessos 

escolares e com baixas expectativas em relação ao futuro, alunos oriundos de meios 

sociais menos favorecidos ao nível familiar, cultural, escolar, social e económico. A 

referir ainda aqui a sua pouca motivação, o seu pouco interesse pela aprendizagem, a 

sua falta de métodos e de hábitos de trabalho.  

No CEF o ato de ensino já não é orientado em função do aluno “médio”, mas passa a ser 

personalizado. Por isso é importante que o professor conheça as características 

cognitivas e afetivas do aluno, para lhe poder conceder ajuda personalizada. É o 

compreender a pessoa na sua originalidade para poder trabalhar com ele, pois “cada 

pessoa é a sua história” (Postic, 1996:170 

O fracasso escolar nasce, em larga medida, do que Bourdieu (1966, citado em 

Perrenoud 2007:19) chamou de “indiferenças às diferenças”. A escola trata todos os 

alunos como iguais em direitos e deveres, ao passo que eles estão muito desigualmente 

dispostos e preparados a tirar partido de uma formação padrão. A pedagogia 

diferenciada somente assume o seu verdadeiro sentido quando se instala na aula, no dia-

a-dia, e se torna o interesse de todos os professores (Perrenoud, 2007:19). 

Só uma pedagogia e uma cultura de amor poderá responder a todas estas situações 

(Chalita, 2005). 

Possivelmente a constante indisciplina levava-os a sair da sala de aula, enfraquecendo 

os reduzidos hábitos e métodos de trabalho que eventualmente tinham. 

Tal como é referido por Estrela (2002: 26), o clima de aula - de liberdade, de tolerância 

e de aceitação mútua - é condição para o sucesso das estratégias de personalização que o 

professor deve utilizar. A autonomia conduz à autodisciplina, mas é um percurso lento 

que cada um deve percorrer no seu ritmo próprio. Por isso o professor pode, na mesma 

turma, exercer diferentes graus de diretividade em função dos graus de autonomia e 

responsabilidade revelados por cada aluno. 

Poderíamos ainda aventar a possibilidade de estes alunos terem vindo de famílias ditas 

desestruturadas, o que poderá explicar a falta de atenção, a falta de compreensão e o 

sentimento de revolta que se constitui nas chamadas carências afetivas. Isto poderá levar 

a uma desestabilização da personalidade, à falta de identidade com os valores 

transmitidos na escola e, por fim, ao insucesso escolar. 

A escola não é responsável pela miséria e pela violência do mundo, nem pelos medos 

que a acompanham. Em compensação, ela não pode ignorá-los e deve compreender que 



67 
 

uma parte das crianças que vem à escola não está “espontaneamente” em condições de 

aprender (Perrenoud, 2007: 57). 

Para se ultrapassar o pouco interesse dos alunos, há que criar hábitos de trabalho. 

No que se refere à avaliação positiva, parece-nos poder afirmar que os professores 

acreditam que os CEF proporcionam o sucesso dos alunos, constituindo-se como o 

garante de continuação de estudos ou como o garante de uma certificação escolar e de 

uma qualificação profissional que lhes permite o acesso ao mercado de trabalho e à vida 

ativa. 

Nesta linha ainda, os professores que lecionam estes cursos pensam que, na adequação 

curricular, no ensino individualizado destes alunos, na escolha de estratégias 

interessantes, na escuta da opinião dos alunos, o CEF contribui, indiscutivelmente, para 

o aumento da auto-estima, para a descoberta de si mesmos, para a interiorização de 

valores e na educação para os valores, nomeadamente a cidadania.  

Pese embora os CEF serem, na opinião dos entrevistados, importantes e positivos, 

referem que nem sempre a escola, enquanto organização institucional, está aberta a 

observar a filosofia dos CEF, nem a facilitar concretamente a intervenção dos 

professores neste curso.  

Alguns dos professores entrevistados referem o papel pouco relevante da orientação 

profissional na definição do itinerário escolar destes alunos. Os alunos nem sempre 

serão selecionados para o curso CEF de acordo com a sua vocação,  

Emerge também alguma imagem de pouca aceitação e de falta de prestígio destes 

cursos.  

Seguidamente apresentamos as categorias, subcategorias e indicadores deste tema; 

comentamos cada subcategoria incluindo algumas transcrições das entrevistas. 
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D. A CATEGORIA- DIFICULDADES PERCEBIDAS 

QUADRO 13 – DIFICULDADES PERCEBIDAS 

Subcategorias Indicadores 

Pouca motivação dos alunos para a 

escola 

Alunos que não gostam da escola – aprendizagem; 

Alunos sem objetivos de desenvolvimento; 

Alunos sem regras escolares. 

 

Pouco interesse dos alunos pela 

aprendizagem 

Alunos com dificuldades de aprendizagem ao nível cognitivo 

Alunos com dificuldades comportamental. 

Alunos desinteressados e sem gosto pelo estudo 

Alunos com dificuldade de atenção 

Falta de hábitos de trabalho por parte 

dos alunos 

Alunos com falta de métodos.  

Alunos com falta de hábitos de trabalho 

Lista longa de insucessos Alunos retidos várias vezes.  

Alunos com dificuldades de aprendizagem 

 

Carências afetivas dos alunos 

Alunos com carências afetivas. 

Alunos provenientes de famílias desestruturadas 

Alunos com carências sócio culturais 

Alunos com baixa auto-estima. 

Indisciplina permanente Alunos com problemas de disciplina  

Professores pouco preparados para lidar com estes alunos. 

Abandono escolar Alunos em risco de abandono escolar. 

 

D1. A SUBCATEGORIA - POUCA MOTIVAÇÃO DOS ALUNOS PARA A ESCOLA 

 

Os professores entrevistados referiram que alguns destes alunos não gostam da escola, 

não têm objetivos de desenvolvimento, não têm hábitos de trabalho e não têm regras 

escolares. É necessário uma constante motivação, proporcionar-lhes atividades 

contínuas e concretas, de modo a adquirirem hábitos de trabalho. 

 

São alunos completamente diferentes são alunos que não conseguem ouvir-nos durante muito tempo, 

portanto eles têm que estar sempre a fazer qualquer coisa e têm que estar constantemente a ser 

motivados para fazerem alguma coisa. (P3). 

 

 Estes alunos gostam de vir para a escola, mas não têm um objetivo de aprendizagem, é só para estarem 

com os colegas. (P7). 

D2. A SUBCATEGORIA - POUCO INTERESSE DOS ALUNOS PELA APRENDIZAGEM 

 

Os professores entrevistados referem que os alunos revelam dificuldades de 

aprendizagem, particularmente ao nível cognitivo e comportamental, sem gosto pelo 

estudo, desinteressados e demonstrando grandes dificuldades de atenção e concentração. 

É, ainda, mencionado que estes alunos são negligentes e irreverentes. Um dos 

entrevistados alude que os alunos, de um modo geral, acreditam que o ensino no CEF é 

mais fácil.  

São alunos com mais dificuldades de aprendizagem. (P1). 
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São alunos com dificuldades quer a nível cognitivo, quer a nível comportamental. (P7). 

 

São diferentes porque são alunos muito desinteressados, sabes? É essa a diferença que eles têm e que faz 

com que se encaminhem para os CEF, neste momento, no ensino regular, tudo o que é miúdo que é mais 

cábula quer passar para o CEF, porque eles próprios têm a ideia que é algo que é mais fácil. (P5).  

 

A dificuldade em obter sucesso, é porque estes miúdos, não são miúdos interessados, empenhados, muitas 

vezes, são negligentes em relação aos deveres escolares. (P9). 

 

Eles são alunos muito irreverentes, por vezes há faltas de respeito. (P10). 

D3. A SUBCATEGORIA - FALTA DE HÁBITOS DE TRABALHO POR PARTE DOS ALUNOS 

 

Os entrevistados referem que estes alunos não têm métodos de trabalho, assim como, 

também lhes faltam hábitos de trabalho. Desta maneira torna-se mais difícil transmitir 

conhecimentos. É que, com desleixo, é muito difícil transmitir-lhes conhecimentos. 

Eles são extremamente desleixados, não têm métodos de trabalho. (P7).  

 

Há muita dificuldade em transmitir-lhes o conhecimento. Primeiro, criar-lhes hábitos de trabalho, 

hábitos de estudo porque eles não os têm. (P10). 

 

D4. A SUBCATEGORIA - LISTA LONGA DE INSUCESSOS 

 

Os professores relatam que os alunos têm muitas dificuldades de aprendizagem e já 

foram retidos várias vezes, nem sempre por falta de capacidade mas por questões de 

ordem disciplinar. Isto depois torna-se uma bola de neve, já que chumbou e por isso 

desmotivou-se, e vice-versa. 

 
Outros foram acumulando insucessos escolares continuamente, muitos deles por questões disciplinares, 

nem sempre foi por falta de capacidades ou por dificuldades de aprendizagem. (P3). 

 

São turmas problemáticas, portanto são turmas que reúnem alunos com várias retenções e por isso foram 

encaminhados para o curso CEF. (P6). 

 

São alunos com muitas dificuldades, alunos que chumbaram várias vezes e, portanto, começam a estar 

muito desmotivados. (P10). 

D5. A SUBCATEGORIA - CARÊNCIAS AFETIVAS DOS ALUNOS 

 

De acordo com as opiniões recolhidas, estes alunos demonstram grandes carências 

afetivas, apresentam carências sócio culturais e denotam uma baixa autoestima. Provêm 

de ambientes familiares difíceis e desestruturados.  

 
Estes alunos vêm de situações muito complicadas, desde estarem em instituições, outros que são 

acompanhados pela CPCJ, miúdos que já são pais de família, miúdos cuja estrutura familiar também é 

conflituosa porque pai e mãe estão separados. (P4). 

 

Vêm de famílias desestruturadas, muitos deles moram com avós ou com tios, outros moram com o pai e 

não se dá com a mãe, ou moram com a mãe e não se dá com o pai. (P7).  
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São jovens que têm experiências de vida mais difíceis, ambientes familiares também difíceis. (P9). 
 

D6. A SUBCATEGORIA - INDISCIPLINA PERMANENTE 

 

Os entrevistados referenciam que os alunos manifestam grandes problemas de 

disciplina, alguns até têm capacidades, mas ficam submergidas na indisciplina. No 

entanto os professores estão pouco preparados para lidar com estes alunos. 

 
Nós temos o SPO

18
 a ajudar-nos o que é importante porque nós também não temos essa formação. Nós 

somos professores e, por vezes, não sabemos lidar com determinas situações de indisciplina. (P2).  

 

Na maioria dos casos é uma questão de indisciplina, não conseguem avançar, alguns deles são 

espertíssimos, passa pelo comportamento deles, pela disciplina. (P3). 

 

A indisciplina, eu acho que tem muito a ver com as características dos alunos, são alunos de ambientes 

socioeconómicos, culturais, familiares complicados e depois são alunos negligentes, sobretudo 

desmotivados, portanto, são jovens para quem a escola é uma obrigação. (P9). 

 

D7. A SUBCATEGORIA - ABANDONO ESCOLAR 

 

Alguns professores entrevistados relatam que os alunos se encontram em situação de 

risco de abandono escolar. Se não houver assiduidade, maior é a probabilidade de 

insucesso. As taxas de abandono escolar são altas, talvez, por uma exigência de ensino 

muito alta. 

Os alunos dos CEF são alunos que já abandonaram a escola. (P3). 

 

Tem a ver com o grau de exigência que poderá não os preparar bem, e taxas de abandono que por vezes 

são elevadas. (P6). 

 

O grupo turma é constituído por alunos, essencialmente, que estão em risco de abandono escolar ou que 

apresenta um nível elevado de não assiduidade. (P9). 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                 
18

 Acrónimo de Serviço de Psicologia e Orientação. 
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E. A CATEGORIA- AVALIAÇÃO POSITIVA 

QUADRO 14 – AVALIAÇÃO POSITIVA 

Subcategorias Indicadores 

 

 

Luta contra o insucesso 

Ensino e escola com ambiente agradável. 

Alunos com regras e normas da escola. 

Utilização de estratégias interessantes. 

Alunos disciplinados através da atitude e do saber do professor. 

Autorreflexão do aluno sobre as suas atitudes. 

Alunos com auto estima mais elevada. 

 

 

 

Aquisição/ desenvolvimento de  novas 

competências 

O CEF como oportunidade de qualificação escolar e 

profissional. 

Alguns alunos dos CEF com o 12º ano 

O CEF com boa saída profissional. 

O CEF à descoberta de valores de cidadania. 

O CEF à autodescoberta 

O CEF contra o abandono escolar. 

O CEF como preparação para o mercado de trabalho. 

Constitui-se como uma segunda 

oportunidade 

Alunos com atitudes e comportamentos diferentes. 

Alunos com sucesso profissional. 

Alunos bons e empenhados. 

 

E1. A SUBCATEGORIA - LUTA CONTRA O INSUCESSO 

 

Para que se consiga lutar contra o insucesso, os professores referem a necessidade de 

um ensino e de uma escola com ambiente agradável. Os alunos têm que cumprir as 

normas da escola; para isso, são precisas estratégias interessantes, atitudes contagiantes 

do professor e autorreflexão do aluno sobre as suas atitudes. A compreensão não 

esquece o rigor. 

 

E perceber muitas vezes, hum, às vezes adivinhar, que problemas estão do lado de lá, para nós 

conseguirmos ir um bocadinho mais longe e resolver conflitos, quebrar gelos e uma série de 

constrangimentos, mas continuo a acreditar que é possível. (P4). 

 
Tem que haver em algumas situações, algumas compreensões, noutras um maior rigor face aos alunos. 

(P6). 

 
Eles têm muitos problemas, são alunos com muitas dificuldades, lá está, voltamos sempre ao mesmo, 

desmotivados, provenientes de famílias desestruturadas, etc. e se não formos nós, professores a tentar 

dar-lhes um bocadinho de apoio, e a tentar encaminhá-los e a ficar, somos nós que temos de ir de ao 

encontro deles e não eles que vêm ao nosso encontro. (P7). 
 

E2. A SUBCATEGORIA - AQUISIÇÃO/ DESENVOLVIMENTO DE NOVAS COMPETÊNCIAS 

 

Os CEF permitem aos alunos fazer a sua autodescoberta, assim como identificarem 

valores de cidadania. Ao completarem o 9º ano, obtêm uma qualificação escolar e 
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profissional. Preparados para o mercado de trabalho, podem ter uma boa saída 

profissional. 

 
Para lá do currículo, que acho que é sempre interessante, há um enriquecimento, tanto do ponto de vista 

cultural como de formação, enquanto cidadãos, enquanto pessoas. Que se descubram a si próprios, que 

sejam capazes de não terem vergonha daquilo que de melhor há neles. Acho que isso é muito positivo. 

(P4). 

 
Uma vez concluído (o ensino básico), muitas vezes eles prosseguem os estudos, nomeadamente tive essa 

experiência com um CEF tipo II, em que os alunos que já tinham idade avançada depois continuaram a 

estudar até ao 12º  

ano. (P6).  

E3. A SUBCATEGORIA - CONSTITUI-SE COMO UMA SEGUNDA OPORTUNIDADE 

 

Esta oportunidade leva alguns alunos a mudarem as suas atitudes e os seus 

comportamentos. Sendo alunos bons e empenhados, mais facilmente conseguem um 

sucesso escolar e/ou profissional. 

Estes cursos devem existir e ainda bem que existem, não é? Porque o aluno tem insucesso o aluno está 

um, dois três anos para tirar o nono ano e não consegue tirar o 9º ano e assim tem esta oportunidade. E 

uma oportunidade com uma dupla certificação, que ele tem. Fica com um diploma escolar que é o do 9º 

ano, mas também com uma parte profissional que lhe dá saída para o mundo, para o mundo de trabalho. 
(P2). 

F. A CATEGORIA - AVALIAÇÃO NEGATIVA 

QUADRO 15 - AVALIAÇÃO NEGATIVA 

Subcategorias Indicadores 

 

Escassez de meios disponíveis 

As escolas não adaptadas aos CEF. 

Professores sem materiais de apoio. 

Distribuição de serviço a professores sem conhecimento sobre CEF. 

Base da seleção dos alunos Má seleção de alunos para um CEF específico.  

Percurso escolar dos alunos como determinante na opção CEF. 

 

Pouca aceitação dos CEF 

Pouco conhecimento do CEF. 

Associação dos alunos do CEF à violência, ao desleixo e à má-

educação. 

Alunos sem entrada no mundo do trabalho. 

Falta de prestígio dos CEF Os CEF como cursos de último recurso.  

Falta de resposta por parte dos alunos Desencanto dos professores quando lecionam CEF. 

O professor visto como o inimigo pelos alunos do CEF. 

 

F1. A SUBCATEGORIA - ESCASSEZ DE MEIOS DISPONÍVEIS 

 

Segundo a opinião de alguns dos professores entrevistados, as escolas não estão 

adaptadas para lecionar os CEF. A escola é, por vezes, o elemento desmotivador para a 

consecução dos objetivos traçados para este percurso alternativo. Alguns professores é 

que têm de inventar os próprios materiais; não são fornecidos materiais de apoio aos 

professores e o que existe é demasiado genérico. A direção da escola, aquando da 

distribuição de serviço, não tem em conta o conhecimento do professor sobre os CEF. 
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Os miúdos são diferentes, o currículo é diferente, e tudo se processa de maneira diferente, e portanto eu 

dá-me a sensação que as escolas não estão preparadas para essa mudança. (P1). 

 

 

Devia haver mais materiais de apoio, o programa está assim com coisas muito genéricas, estás 

perceber? Tem o tema e depois tem coisas muito genéricas, pronto e depois nós, é que temos de fazer 

tudo. Nós temos de fazer tudo, temos de criar todos os materiais. (P3) 

 
Os materiais de apoio são criados por mim, é tudo criado por mim, mesmo a nível de internet, os 

exercícios são criados por mim, e às vezes vou pesquisar a ver o que é que há, e altero algumas coisas, 

vou buscar algumas ideias, também nesse aspeto é muito mais trabalhoso para o professor. (P7) 

 

Distribuir um serviço desta natureza a professores que não conhecem a modalidade, ou que conhecem 

mas não fazem diferença, são coisas que prejudicam logo à partida o funcionamento de um CEF. (P8).  
 

F2. A SUBCATEGORIA - BASE DA SELEÇÃO DOS ALUNOS 

 

Os alunos não são selecionados para o curso CEF de acordo com os seus interesses ou 

por estarem particularmente vocacionados para aquele CEF. Muitas vezes os alunos não 

têm outra opção senão o CEF, devido ao seu percurso escolar atribulado. Outras vezes 

como não querem mudar de escola, vão para o CEF existente no estabelecimento de 

ensino que frequentam. 

 
Os miúdos vão para o CEF sem escolherem, propriamente, uma área de interesse profissional, o que eles 

querem é terminar o 9º ano e pronto, o computador até é giro e tal, ou as Práticas Comerciais, como nós 

temos cá, mas depois, se calhar, querem é ser Educadores de Infância, mas não se dispõem a sair daqui 

para uma outra escola. (P5). 

 

Tem que haver informação por parte de escola e tem que haver também uma seleção por parte da escola, 

portanto, não são só os alunos que têm mais dificuldades, ou problemas mais graves que devem ir para 

um curso CEF, e depois havendo vários tipos de curso CEF, com vários tipos de formação, eles têm de 

ser encaminhados para o curso que lhes desperte mais interesse, ou seja mais útil no futuro. (P6). 

 

  

É não se perceber a filosofia de funcionamento dos CEF e mandar para os CEF meninos que, mesmo 

com a entrevista que se faz,  não têm qualquer pretensão de ser assíduos e de fazer, de cumprir os 

programas e de assimilar conteúdos, tal como acontece noutro curso qualquer, é fazer uma péssima 

seleção dos alunos para o CEF, sem se perceber que os programas são igualmente exigentes. (P8). 

F3. A SUBCATEGORIA - POUCA ACEITAÇÃO DOS CEF. 

 

Alguns dos professores entrevistados referem que não existe uma boa imagem dos CEF. 

Existe a crença de que a maioria dos alunos do CEF é violenta, desleixada e mal-

educada. É, igualmente referido que os alunos não têm entrada no mundo do trabalho, 

entre outras razões, por serem alunos provenientes de CEF, ou pela conjuntura da 

situação económica ou financeira atual que o país atravessa. De acordo com a opinião 

de um dos professores entrevistados, é necessário uma maior exigência e rigor para que 
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os alunos do CEF tenham uma preparação reconhecida pela escola e pela sociedade em 

geral. Também não há um verdadeiro conhecimento do CEF. 

 

Portanto eu acho que a escola deve ser muito mais exigente relativamente a estas turmas, porque senão 

não só estamos a dificultar o trabalho aos professores, como estamos a retirar fama ao curso e isso é 

muito mau, então não é? É muito mau para eles, a ideia do CEF, não pode ser assim, tem que se levar 

isto mais a sério e não apenas como o último recurso para que alguns alunos arranjem mais 

habilitações. (P3). 

 

Depois vamos ter os alunos que frequentaram o CEF, que são o caixote do lixo não só da escola, mas da 

sociedade. (P4). 

 

Eles depois não entram, efetivamente, no mundo do trabalho, têm aquele estágio, mas são poucos os que 

depois seguem. Não sei se nós, aqui na escola, temos algum caso de algum miúdo que tenha conseguido 

depois arranjar, efetivamente, emprego na área, associado ao curso. (P5).  

 

F4. A SUBCATEGORIA - FALTA DE PRESTÍGIO DOS CEF. 

 

Alguns dos entrevistados referenciam os CEF como não tendo qualquer prestígio 

escolar e social; tendencialmente estes cursos são vistos como o último recurso para a  

aquisição de algumas competências que lhes faculte, quer a prossecução de estudos, 

quer a entrada no mundo do trabalho. 

 

Eles vão para aqueles cursos, porque será já digamos a alternativa e a hipótese que lhes é dada para, 

enfim, adquirirem alguma competência, para vir a fazer alguma coisa no futuro. (P1). 

F5. A SUBCATEGORIA - FALTA DE RESPOSTA POSITIVA POR PARTE DOS ALUNOS 

 

De acordo com os entrevistados, por vezes sentem-se frustrados e desencantados com a 

indiferença dos alunos nas aulas. Uma professora refere que o professor tende a ser 

visto pelos alunos do CEF como o inimigo, o que, de facto, não facilita nada uma 

colaboração, uma participação positiva. 

 

Claro que, por vezes, não é fácil porque preparamos matérias, preparamos aulas e nota-se um 

desinteresse tão grande por uma grande parte dos alunos que a pessoa sente-se frustrada. (P1). 

 

À partida estes alunos veem, têm tendência a ver o professor, mesmo como um inimigo, está ali para os 

aborrecer, para os castigar, estás a perceber? É também o resultado das experiências negativas que eles 

já tiveram. …A relação inicial no 1º ano é complicada… uma espécie de guerra, pronto, que eles querem 

fazer ao professor. (P3). 

 

Em síntese, os entrevistados dividem a sua apreciação pelos aspetos positivos e também 

por alguns aspetos críticos. Relativamente aos primeiros, são importantes as referências 

às dificuldades experimentadas focadas não só nos alunos, que consideram pouco 

motivados, com falta de hábitos de trabalho, muito indisciplinados, mas também na falta 

de meios e na pouca atenção que estes cursos merecem da estrutura escolar. Como 
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aspetos positivos, é importante salientar que os entrevistados valorizaram o constituírem 

uma segunda oportunidade na luta contra o insucesso, permitindo adquirir e desenvolver 

novas competências. 

 

TERCEIRO TEMA 

ESPECIFICIDADES DO ENSINO NUM CEF 

 
Este terceiro tema engloba o ensino menos rotineiro, o ensino mais centrado nos alunos 

e a relação pedagógica mais individualizada. 

A relação pedagógica é o conjunto interpessoal que se gera entre os intervenientes de 

uma situação pedagógica e o resultado desses contactos. Num sentido lato, a relação 

pedagógica abrange todos os intervenientes, diretos e indiretos [...]. Num sentido 

restrito, abrange a relação professor-aluno e aluno-aluno dentro de situações 

pedagógicas (Estrela 1994: 32). 

Os professores entrevistados, oito em dez, referem a importância de encarar o ensino 

aprendizagem nestes cursos de uma forma menos rotineira e implementarem a 

diversificação de metodologias e estratégias mais práticas e mais percetíveis. Estará 

sempre ao alcance do professor o desenvolvimento de um clima que propicie a 

construção de um território de segurança ontológica e de desenvolvimento pleno dos 

atores envolvidos na relação pedagógica. 

Segundo Tardif (2002:117), “a pedagogia é o conjunto de meios empregados pelo 

professor para atingir os seus objetivos no âmbito das interações educativas com os 

alunos”, num ambiente de sala de aula onde as interações humanas assumem um aspeto 

nuclear do trabalho, determinando a própria natureza dos procedimentos. 

Ao escutar o aluno, o professor, além de lhe manifestar a sua disponibilidade e 

interesse, manifesta-lhe que ele não é apenas um aluno, mas uma pessoa. E confirma 

que o reconhece como sujeito único. 

Em consonância com Tardif  (2002: 221),  “a fim de aprender, os alunos devem tornar-

se, de uma maneira ou de outra, os atores de sua própria aprendizagem, pois ninguém 

pode aprender em lugar deles. Transformar os alunos em atores, isto é, em parceiros da 

interação pedagógica, parece-nos ser a tarefa em torno da qual se articulam e ganham 

sentido todos os saberes do professor”.  

Os entrevistados acreditam igualmente, na possibilidade de partilharem a gestão do 

curriculum com os alunos, proporcionando desta forma, a contratualização e partilha na 
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decisão dos conteúdos a aprender primeiramente, e desta forma implicá-los na sua 

própria formação.  

Esta perspetiva que valoriza a visão subjetiva do mundo e da liberdade de cada um, 

atribui a alunos e professores um papel importante na construção das realidades vividas 

na sala de aula e na escola (Coulon, 1993: 102, Erickson, 1989:210; Estrela, 1986:142. 

Referido por Amado, 1998:24). 

Os professores assumem que é necessário uma nova forma de estar na sala de aula, 

pautada pela flexibilidade, pela tolerância e pela paciência para promover a disciplina, a 

abertura à sociedade e as competências relacionais. 

 “Sentir-se em segurança é a base do toda a aprendizagem complexa. Mobilizar-se, 

construir sentido e ficar envolvido é uma segunda condição. Isso não será suficiente se 

as tarefas não solicitarem cada pessoa, tão frequentemente quanto possível, em sua 

“zona próxima de aprendizagem” (Perrenoud, 2007: 65). 

Numa relação pedagógica mais individualizada é necessário ter em atenção os vários 

aspetos das relações humanas. É também essencial ter presente uma relação 

personalizada e idiossincrática, em que cada aluno é singular e único.  

 “A maior parte dos alunos tem necessidade de ser valorizado e reconhecido como 

pessoa única” (Perrenoud, 2008:151). 

Barbosa (2012) refere que a educação tem que ser vagarosa, ou seja, encontrar o tempo 

certo para cada pessoa e dedicar o tempo certo a cada atividade educativa. 

Seguidamente apresentamos as categorias, subcategorias e indicadores deste tema. 

Comentamos cada subcategoria incluindo algumas transcrições das entrevistas. 

G. A CATEGORIA - ENSINO MENOS ROTINEIRO 

QUADRO 16 - ENSINO MENOS ROTINEIRO 

Subcategorias Indicadores 

 

Organização contextualizada do ensino 

Currículo diferente dos cursos regulares. 

Currículo mais prático. 

Currículo mais flexível. Professores com diferentes estratégias. 

 

Organização diferenciada do ensino 

Adequação do ensino/aprendizagem ao ritmo dos alunos. 

Individualização e personalização do ensino. 

Ensino/ aprendizagem com o objetivo de conhecer a realidade 

do mundo do trabalho. 

Inclusão dos alunos na 

gestão/participação 

Prática pedagógica diversificada.  

Inclusão dos alunos na gestão do currículo a dar. 

 

 

G1. A SUBCATEGORIA - ORGANIZAÇÃO CONTEXTUALIZADA DO ENSINO 
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Os professores entrevistados aludem a que o currículo dos CEF é diferente dos cursos 

regulares; é mais prático, mais flexível. Os professores usam estratégias diferentes. 

Assim, é mais fácil prepará-los para uma profissão. 

 
Não só os alunos são diferentes como os currículos são diferentes, como as práticas pedagógicas têm que 

ser diferentes. (P1). 

 

É um curso que está mais virado para a prática, ao fim ao cabo, e que permite também prepará-los, no 

fundo para uma profissão. (P3). 

G2. A SUBCATEGORIA - ORGANIZAÇÃO DIFERENCIADA DO ENSINO 

 

Segundo a opinião de alguns dos entrevistados, há uma preocupação em adequar o 

ensino/aprendizagem ao ritmo dos alunos, concedendo uma particular atenção à 

individualização e personalização do ensino, bem como à implementação de diferentes, 

variados e diversificados projetos. Há ainda que ter em conta, na planificação, os 

diversos critérios ao nível dos conteúdos, das estratégias a utilizar e dos diferentes 

instrumentos a utilizar na avaliação. É, ainda, referido o objetivo de dar a conhecer, aos 

alunos, a realidade do mundo do trabalho. 

 
Com estes miúdos é necessário usar estratégias diferentes que passam pela realização de tarefas 

diferentes para os diversos alunos, pela implementação de projetos distintos, pela realização de 

atividades, o mais diversificado possível. (P1). 

 

Gostar de fazer coisas diferentes, usar outras estratégias e outros métodos e tem que se preocupar muito 

mais em conhecer cada aluno, a esse nível é um bocadinho de psicologia. (P3) 

 
A planificação dos conteúdos também tem que ser, enfim, elaborada de uma outra forma e obedece a 

critérios diferentes, a uma avaliação diferente, a estratégias diferentes. (P9). 

 

G3. A SUBCATEGORIA - INCLUSÃO DOS ALUNOS NA GESTÃO/PARTICIPAÇÃO 

 

Dois dos professores entrevistados mencionam que uma prática pedagógica 

diversificada é fundamental para motivar uma melhor participação dos alunos no 

processo ensino/aprendizagem. Assinalam também, como potenciador de aprendizagem, 

a inclusão dos alunos na própria gestão do currículo. Deste modo os alunos do CEF 

tornar-se-iam mais dinâmicos, participativos e corresponsáveis pela sua própria 

aprendizagem. 

 
Devia haver a possibilidade de eles poderem participar na escolha dos módulos, dos temas que vão 

estudar, enfim na gestão curricular, isso iria tornar o CEF mais interessante para os miúdos. (P5) 

 

Os CEF são essencialmente cursos mais práticos que têm programas diferentes, mais flexíveis, têm 

módulos que nós também podemos escolher, que são mais do interesse dos alunos. (P3). 
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H. A CATEGORIA - ENSINO MAIS CENTRADO NO ALUNO 

QUADRO 17 – ENSINO MAIS CENTRADO NO ALUNO 

Subcategorias Indicadores 

Adequação às necessidades do aluno Adequação de espaço/aula aos alunos 

 Diversificação dos instrumentos de avaliação. 

Adequação a ritmos de aprendizagem 

diferentes 

Capacidade do professor em gerir os diferentes ritmos de 

aprendizagem dos diferentes alunos. 

 

H1. A SUBCATEGORIA - ADEQUAÇÃO ÀS NECESSIDADES DO ALUNO 

 

Uma das professoras entrevistadas referencia a necessidade de adequar o espaço/aula 

aos alunos; salienta que a disposição tradicional dificulta a disciplina na sala de aula
19

. 

Alguns professores referem, ainda, a importância da avaliação contínua, bem como a 

utilização de instrumentos diversificados de avaliação. 

 

A disposição tradicional da sala, eu acho que dificulta a disciplina. (P5) 

 

A avaliação tem de ser contínua e tem de ser muito diversificada, tem que ser baseada em trabalhos, 

portanto, na participação deles nas aulas, porque nos testes, eles vão-se sempre um bocadinho a baixo. 

Portanto, se contássemos só a avaliação por teste, era difícil. (P10) 

 

H2. A SUBCATEGORIA - ADEQUAÇÃO A RITMOS DE APRENDIZAGEM DIFERENTES 

 

Os professores entrevistados mencionam que é fundamental que o professor tenha a 

capacidade de gerir os distintos ritmos de aprendizagem dos diferentes alunos, 

nomeadamente através da sua capacidade de adaptar estratégias e recursos às 

necessidades dos alunos. 

 
Portanto estes miúdos deveriam ser acompanhados, sim, pelo professor consoante o seu ritmo. 

Conseguiu fazer, continua, não conseguiu fazer, vai ter que ter uma atenção especial, mas tudo dentro do 

mesmo espaço aula e isso passa pela diversificação de estratégias, de recursos que o próprio professor 

terá que fazer, e portanto terá que ser um professor com essa capacidade. (P1) 

 

Temos de adaptar estratégias, atividades ao ritmo das turmas, quer sejam cursos gerais, ditos normais, 

mas aqui mais nos CEF nós temos de, em cada dia, reinventar estratégias, para a motivação destes 

miúdos. (P4) 

 

 

 

                                                                 
19

 Nos cursos tecnológicos é privilegiada a disposição em U e a colocação do quadro ou tela num dos 

cantos. 
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K. A CATEGORIA - RELAÇÃO PEDAGÓGICA MAIS INDIVIDUALIZADA 

QUADRO 18 – RELAÇÃO PEDAGÓGICA MAIS INDIVIDUALIZADA 

Subcategorias Indicadores 

 

Novas exigências na relação 

pedagógica 

O professor com uma relação de proximidade com o aluno. 

Diferentes estratégias. 

Metodologias ativas. 

O professor procura o que é mais interessante para os alunos. 

Relação pessoal diferenciada Compreensão das motivações dos alunos. 

 A “história de vida” do aluno como referência. 

 

K1. A SUBCATEGORIA - NOVAS EXIGÊNCIAS NA RELAÇÃO PEDAGÓGICA 

 

Os entrevistados referem que é essencial que o professor mantenha uma relação de 

proximidade com o aluno, tentando perceber o que é de maior interesse para os alunos. 

Na relação pedagógica o professor assume novas exigências, mantendo uma posição 

assertiva. As várias estratégias ativas captam o interesse e a atenção dos alunos. 

 
Eu acho que o professor tem que ser, é quase o chefe de uma expedição dentro da sala de aula, não é? E 

portanto há uma expedição e o professor vai à frente, mas os alunos não vão só atrás, fazem parte dessa 

expedição e, portanto, trabalham com o professor nessa expedição, na descoberta, e não sei quê, mas é o 

professor que orienta, obviamente, porque tem que orientar, pois sabe mais coisas do que os miúdos 

embora eles nos ensinem muitas outras coisas. (P1). 

  

O professor tem que ser o amigo,  tem que ser o companheiro, acho que é muito importante, para os 

alunos em geral e para estes em particular, saberem que estão com o professor na sala de aula a 

trabalhar, mas que podem estar a tomar um café, na cantina, com o professor. Eu acho, que isso é 

importante, é importantíssima esta relação que se estabelece. (P1). 

 

A relação, a atenção afetiva com o aluno, o falar com ele, o haver ali, quase, uma relação de amizade, 

por vezes chega-se a conseguir coisas, que se calhar de outra forma não se conseguia. (P3). 

 
É como se nós tivéssemos de implementar uma nova maneira de estar, de forma a surpreendê-los e a que 

eles até achem piada ao que estamos ali a fazer na sala de aula, e devo dizer que eles não gostam de 

coisas muito teóricas. (P4) 

 

Ser sempre muito assertiva, eles têm que perceber que há um conjunto de regras que estão ali instituídas, 

e portanto essa é a base e a partir dali, construir e vamos ir ao encontro dos interesses deles. (P9) 
 

K2. A SUBCATEGORIA - RELAÇÃO PESSOAL DIFERENCIADA 

 

Os professores entrevistados aludem que, para lá da transmissão de conteúdos 

científicos, o professor preocupa-se em compreender as motivações dos alunos, 

sobretudo inteira-se acerca da sua “história de vida”, a fim de conseguir estabelecer 

pontes que permitam a aquisição de novas competências. Cada um destes alunos 

necessita de estabelecer com o professor uma relação pessoal. 
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Tento sempre dizer-lhes que estou ali para os entender, não só para lhes dar formação mas para os 

entender. (P2). 
São alunos que precisam ali de uma relação pessoal, é fundamental esta relação pessoal única, precisam 

mesmo, e só se essa relação pessoal funcionar bem, se se estabelecerem laços de confiança e respeito é 

que o resto funciona bem, é incrível, nas outras turmas não é assim, não é precisa a relação pessoal. 

(P3). 

Então os professores, pedagogicamente, têm que tentar perceber quais são as dificuldades de cada um e 

arranjar fórmulas de chegar até eles, com base no pouco conhecimento que eles têm e com base nas suas 

vivências. (P7). 

 

Em síntese, os entrevistados vêem o ensino no CEF como menos rotineiro, mais 

criativo, mais concreto, com um currículo mais flexível. Há adequação ao espaço, assim 

como a possibilidade do professor gerir diferentes ritmos de aprendizagem. 

QUARTO TEMA 

NECESSIDADES DE FORMAÇÃO DOS PROFESSORES PARA EXERCEREM A DOCÊNCIA NUM 

CEF 

 

Este tema inclui a justificação nas necessidades percebidas e as áreas de maior interesse 

para formação. 

Nas necessidades percebidas, salientamos o papel do professor como gestor, como 

orientador, ouvinte e proponente, como amigo e conselheiro dos alunos. É uma forma 

de responder à parte mais sensível e carenciada dos alunos, ou seja a afetividade. São 

papéis que vão ao encontro dos alunos cada um deles com uma necessidade pessoal e 

específica. 

Nessa linha o professor procura estratégias apropriadas para cada aluno e para cada 

situação específica, já que não é suficiente uma metodologia ou uma estratégia genérica. 

Para que possa realizar esta tarefa, o professor necessita de uma formação contínua. 

Um entrevistado ou outro refere que a experiência ou anos de serviço profissional, são 

suficientes para lecionar CEF.  

No entanto a maioria dos professores entrevistados apontou a necessidade de uma 

formação específica, para lecionar esta oferta formativa. Outros sugeriram formação 

contínua em áreas como a disciplina, a relação psicopedagógica, as práticas 

diferenciadas em sala de aula. 

 Segundo Perrenoud (2004:96), por um lado, os professores têm uma formação bastante 

limitada das ciências humanas e sociais, não dão à pesquisa da educação mais valor do 

que a sua própria opinião e, por outro lado, o que é mais perturbador, não dão aos 

saberes experimentais das outras práticas, mais valor do que aos saberes científicos dos 

pesquisadores. 
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De acordo com Rodrigues (2001:6), “aceitamos, pois, que a profissão de professor se 

aprende na escola e na sala de aula e é um processo longo, de uma vida. Porém, com 

realismo, temos de aceitar que há um conjunto de saberes imprescindíveis ao exercício 

profissional (saberes de especialidade de ensino e saberes de educação) que se devem e 

podem aprender.” 

De acordo com a Agência Nacional para a Qualificação (ANQ, 2011), os 

professores/formadores “para além das competências inerentes à profissão, deveriam 

evidenciar aptidões que envolvam o espírito de cooperação, a facilidade de 

comunicação e relacionamento, a flexibilidade, a tolerância, bem como a assunção das 

funções cultural, social, cívica e económica da formação, incentivando à aprendizagem 

e ao desenvolvimento da maturidade pessoal, social e profissional dos alunos”. Este 

pressuposto levar-nos ia a pensar que, à priori, estes professores seriam alvo de uma 

formação específica e/ou seriam selecionados por se adequarem no perfil delineado.  

“Todos os professores devem receber uma formação, um apoio institucional e um 

acompanhamento adequado para construir novas competências (Perrenoud, 2007: 52). 

Só uma cultura de liderança e de responsabilidade poderá preparar estes professores 

para este ensino CEF (Barzanò, 2009). 

Portanto a formação de professores centrada na dimensão pessoal salienta, como 

principal ferramenta de ensino, a própria pessoa do professor, na medida em que o 

processo de ensino implica um ajustamento adequado entre o professor profissional e o 

professor pessoa (Combs, 1965, Fuller, 1969). Nesta linha, a formação de professores 

deverá incidir no desenvolvimento da dimensão pessoal, nomeadamente a construção de 

uma identidade pessoal e profissional integrada (Nias, 1987), que para muitos teóricos 

passa pela construção de narrativas de onde emergem conteúdos simbólicos que 

possibilitam a categorização dos processos subjetivos do professor, bem como a sua 

reorganização, abrindo, assim, novas possibilidades (Nóvoa, 1992). Como refere 

Polkinghorne (1988), a identidade pessoal constrói-se através de uma configuração 

narrativa pessoal que permite compreender a própria existência como um todo e 

compreendê-la como a expressão de uma história única em constante desenvolvimento. 

Segundo Phinney (2000), existe uma necessidade universal para cada pessoa se definir a 

si própria tendo em conta o contexto em que se desenvolve, desde as identificações 

precoces características da infância até a uma compreensão pessoal mais interiorizada 

na vida adulta. As narrativas são ferramentas de interpretação e de construção de 

significado que sempre serviram o estudo da cultura (Bruner, 1990). Contudo a 
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construção de narrativas autobiográficas apresenta algumas limitações, na medida em 

que os relatos de vida se tendem a aproximar do modelo oficial de si, variando em 

termos de forma e conteúdo segundo a qualidade e o contexto social em que ocorre 

(Bourdieu, 1996b). Para além disso, a construção da identidade do docente implica não 

só o desenvolvimento pessoal e profissional, como também o institucional, devendo os 

processos de formação de professores atender a todas estas facetas (Nóvoa, 1992). 

Segundo Batista e Carvalho (2008), é no enquadramento de uma pedagogia social, de 

uma educação social específica e concreta, que poderemos desenhar as estratégias e as 

propostas concretas. 

Segundo Esteves (2009), as competências são então definidas por Jonnaert como as formas 

como os sujeitos gerem os seus recursos cognitivos e sociais na ação, numa dada situação
20

. 

É muito frequente encontrarmos quem considere que, sempre que se fala em competências, 

em formação baseada nas competências, isso significa o menosprezo e a subalternização do 

conhecimento, em favor da mera aprendizagem e treino de performances, com um sentido 

utilitário imediato.  

Parece incontornável: 

(i) assumir que não há competências sem conhecimento e sem conhecimento profissional, 

mesmo que parte deste seja tácito ou implícito; 

(ii) assumir que o conhecimento profissional é mais complexo do que a dicotomia 

tradicional conhecimento teórico-conhecimento prático levaria a pensar; 

(iii) assumir que o conhecimento profissional é ou pode ser fundamento e resultado do 

exercício de competências, seja para os que se preparam para a profissão, seja para os 

profissionais já em exercício.  

Le Boterf (1997, 37 – 94) identifica seis competências inerentes aos profissionais que sabem 

gerir a complexidade:  

(i) saber agir com pertinência;  

(ii) saber mobilizar num dado contexto;  

(iii) saber combinar;  

(iv) saber transpor;  

(v) saber aprender e saber aprender a aprender; e 

                                                                 

20
 Construção e desenvolvimento das competências profissionais dos professores. Sísifo. Revista de 

Ciências da Educação, 8, 37-48.  
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(vi) saber empenhar-se. 

A importância atribuída à formação contínua de professores justifica-se, então, em grande 

parte, pelas características da sociedade pós-moderna que colocam novas exigências ao 

«saber», ao «saber fazer» e, sobretudo, ao «saber como fazer» dos profissionais de educação. 

A formação contínua de professores deverá adquirir um sentido de formação que valorize não 

só a aquisição de conhecimentos, mas sobretudo o desenvolvimento de competências e, nesse 

sentido, que as práticas formativas se articulem com os contextos profissionais dos docentes. 

Seguidamente, apresentamos as categorias, subcategorias e indicadores deste tema. 

Comentamos cada subcategoria, incluindo algumas transcrições das entrevistas. 

J - A CATEGORIA - JUSTIFICAÇÃO NAS NECESSIDADES PERCEBIDAS 

QUADRO 19 –JUSTIFICAÇÃO NAS NECESSIDADES PERCEBIDAS 

Subcategorias Indicadores 

Novos papéis do professor Superação de erros e de atitudes negativas. 

Relação pedagógica diferenciada O professor com pedagogias diferenciadas. 

 

J1. A SUBCATEGORIA - NOVOS PAPÉIS DO PROFESSOR 

 

Em consonância com a opinião de alguns dos professores entrevistados, o professor do 

CEF assume novos papéis. A gestão e a orientação dos alunos não passam pela 

imposição, mas por saber dar a palavra aos alunos, saber escutá-los, sugerindo formas 

de melhoramento. Um dos entrevistados refere que o professor procura consciencializar 

o aluno para a importância de reconhecer os erros feitos e fazer ver que tem a 

oportunidade de dar um passo em frente. 

 
Agora farei de tudo para chamar à razão, procurar que ele reconheça que o erro está ali e que o deve 

corrigir e que tem uma oportunidade de o corrigir. (P4). 

Mas acho que os professores têm que, fundamentalmente, saber ouvir e saber ouvir e conseguir orientá-

los, no sentido de, sem recorrer muito ao autoritarismo, conseguir demonstrar autoridade. (P5). 

 

J2. A SUBCATEGORIA - RELAÇÃO PEDAGÓGICA DIFERENCIADA 

 

Os entrevistados referem que o professor opta por pedagogias diferenciadas, utilizando 

como estratégia atividades que os alunos gostem de realizar. É necessário estar atento às 

necessidades de cada um dos alunos, compreendendo-os nas suas dificuldades e 

ajudando-os a superar os obstáculos. 

 

Tentar puxá-los para o trabalho, arranjar estratégias, arranjar trabalhos que eles gostem de fazer. 

Pronto, tudo isso, e depois é muito da tua sensibilidade, é muito da tua sensibilidade, tens que ser 

sensível, tens que perceber porque é que trabalhas assim com este aluno, porque é que trabalhas de 
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outro jeito, eu tive que arranjar trabalhos diferentes para todos eles, para todos eles, em termos de 

matéria era a mesma, mas depois tinhas as “nuances” para cada um deles, como te disse há uma bocado 

são relações únicas. (P7). 

Um professor do CEF tem que ser mais tolerante. Compreender muitas vezes a dificuldade dos alunos, 

portanto, nós muitas vezes temos de ir ao encontro das dificuldades deles, pronto, e dar-lhes mais 

oportunidades. (P10). 

 

 

 

 

L - A CATEGORIA - ÁREAS DE MAIOR INTERESSE PARA FORMAÇÃO 

QUADRO 20 – ÁREAS DE MAIOR INTERESSE PARA FORMAÇÃO 

Subcategorias Indicadores 

Desenvolvimento de competências no 

âmbito da relação pedagógica 

A formação contínua como percurso. 

Preparação para as novas exigências 

nos CEF 

Formação específica. 

 

L1. A SUBCATEGORIA - DESENVOLVIMENTO DE COMPETÊNCIAS NO ÂMBITO DA RELAÇÃO 

PEDAGÓGICA 

 

Um dos entrevistados afirma que a personalidade e as características de cada professor a 

par com a prática resultante da lecionação nesta oferta formativa, são simultaneamente 

um processo de autoformação. Dois dos professores entrevistados referem que a 

experiência é formação suficiente para lecionar CEF e, por isso, os professores mais 

experientes, com mais anos de serviço, deveriam assumir estas turmas, pois já têm a 

“visão do ensino do saber entender o outro”. 

A maioria dos professores entrevistados referencia que a formação contínua é 

fundamental. É um percurso ao longo de toda a vida, não se limita a uma ação de 

formação. 

Não me parece que formação específica para CEF ajudasse; acho que passa muito pela experiência  e 

pela partilha de experiências entre os docentes desta oferta formativa, passa sobretudo por aí, e pelas 

características pessoais, lá está o perfil do próprio professor. (P9). 

Deveriam ser os professores mais antigos, porque teoricamente, são aqueles que têm mais experiência 

para trabalhar com aquele tipo de miúdos, não é?(P7)  

Eu acho a formação que faz falta é a experiência, o que faz falta é experiência de ensino, se estamos no 

início da carreira e temos logo à partida de estar com esta oferta formativa que é o CEF, a tal visão do 

ensino não existe, a tal visão que é questão pessoal e do saber entender o outro não existe, 

essencialmente é isso, quer dizer não me parece que tenha que haver uma formação específica. (P8) 

 A formação ajuda sempre, uma formação contínua sobre a diversificação de práticas pedagógicas em 

sala de aula .(P1) 

Eu acho que a formação contínua é sem dúvida fundamental. Eu sou de opinião que se faça formação 

contínua sempre, em muitos aspetos, eu tenho feito muita. Em relação aos CEF faz falta, 

fundamentalmente formação contínua sobre a indisciplina. Penso que há muita coisa ainda que eu 

preciso de saber para poder estar mais preparada para lidar com determinadas situações que acontecem 

na sala de aula, e nesse aspeto, eu não tenho tido conhecimento, aquilo que eu sei e consigo eu vou 

fazendo, mas considero que tenho aí ainda uma carência muito grande, Obviamente que eu decido 
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naquele momento e tomo uma atitude perante a situação, mas depois penso que se calhar não foi a 

melhor forma de atuar, noto que se calhar precisava de estar melhor preparada nesta área. 

 (P2). 

Há áreas que poderão ajudar a complementar a nossa formação para podermos conduzir melhor estes 

jovens, e como dizia atrás, portanto, tudo aquilo que se prenda com cidadania, com desenvolvimento 

social e pessoal, com o humanismo, com os valores, o eixo axiológico de sempre, e fazê-los reconhecer 

esses valores, é muito importante. (P4) 

Quem não está habituado a esse tipo de cursos, não tendo formação, torna-se bastante complicado, saber 

como chegar aos alunos. (P6). 

 

 

L2. A SUBCATEGORIA – PREPARAÇÃO PARA AS NOVAS EXIGÊNCIAS NOS CEF 

 

Alguns dos entrevistados mencionam que, embora por vezes o sistema não pareça estar 

preocupado e a estatística relativa ao grau de escolaridade da população juvenil possa 

ser a principal prioridade, a verdade é que há uma realidade de alunos que necessitam de 

formas diferentes para ultrapassar as suas dificuldades. Nesta perspetiva, parece fazer 

sentido a existência de uma formação específica para os professores que lecionem CEF. 

 
Tanto pela nossa parte como pela parte dos alunos, era bom que houvesse uma formação qualquer que 

nos ajudasse a trabalhar com estes alunos. Dá ideia que às vezes o sistema, não está muito preocupado, 

realmente, com estes cursos, percebes? Dá ideia que é mais uma forma de trabalhar para a estatística, e 

de arranjar uma maneira de os meninos que têm problemas no ensino regular, conseguirem o 9º ano e 

agora vai ser o 12º ano, que as coisas, depois se vão desenrolar e se de facto depois aquilo é útil para os 

alunos, é realmente útil para os alunos, não há muita essa preocupação, estás a perceber. (P3). 

Estes alunos exigiam de facto, da parte dos professores uma formação específica. (P3). 

Acho que fazia sentido haver uma formação específica para os professores que optassem por Cursos de 

Educação e Formação, mas não sei em quê, talvez nesta coisa do relacionamento, em desenvolver-se 

uma maior proximidade com o aluno, trabalhar, no fundo, a empatia, que eu acho que grande parte dos 

professores que dão CEF não têm, não têm qualquer ligação com os alunos. Eu acho que fazia sentido, 

fazer cursos, sei lá, ações de formação ao nível de psicologia relacional, por aí. E depois tentar integrar 

as diferentes disciplinas, hum, num princípio de área de projeto, em vez de estar cada uma a trabalhar 

por si, tentar pegar nos diversos módulos e construir um trabalho que abrangesse todas as disciplinas, e 

isso exige trabalho e reuniões entre professores, isto não é conseguido nas reuniões que estão previstas. 

(P5). 

Imagino que uma formação mais específica poderia ajudar a ultrapassar algumas dificuldades na 

lecionação dos CEF sim, mas como infelizmente, não tive acesso, porque não há esse tipo de formação, 

eu não consigo responder, portanto, foi um pouco pegar, na experiência de colegas para saber como 

abordar este tipo de cursos. (P6) 
Nem todos os professores terão perfil para esta oferta formativa, terão sempre que ter determinadas 

características porque o envolvimento tem que ser diferente de tudo aquilo que é habitual. (P9) 

 

Em síntese e no que diz respeito a necessidades de formação identificadas, elas situam-

se no campo do desempenho dos novos papéis (de orientador, de educador humano), 

bem como no campo da relação pedagógica (mais diversificada e personalizada). 
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CONSIDERAÇÕES FINAIS 

 

Desde há uns anos que algumas Escolas Públicas, algumas particulares e ainda algumas 

cooperativas, escolas profissionais ou outras entidades sob a tutela do ME/MEC e do 

MTSS para a formação desenvolvida ao nível da rede de centros do IEFP e entidades 

formadoras acreditadas não tuteladas, oferecem aos seus alunos a possibilidade de fazer 

um curso profissionalizante, no terceiro ciclo. Estes Cursos de Educação e Formação 

(CEF) destinam-se a alunos com o 6º ano concluído e a sua população-alvo é o elevado 

número de jovens em situação de abandono escolar e em transição para a vida ativa. Os 

CEF para jovens visam a recuperação dos défices de qualificação, escolar e profissional, 

de alunos “complicados”, em risco de abandono que são encaminhados para um curso 

onde aprendem uma profissão através da aquisição de competências escolares, técnicas, 

sociais e relacionais, que lhes permitam ingressar num mercado de trabalho (como 

empregado de mesa ou de balcão, técnico operativo de sistemas informáticos, …), cada 

vez mais exigente e competitivo. Naturalmente, pelas suas dificuldades, muitos destes 

alunos seguiam, depois, para um curso profissional ao nível do Ensino Secundário sem 

todavia a maioria ter feito os exames de Língua Portuguesa e de Matemática do 9.º ano 

de escolaridade
21

. Supostamente iriam entrar num curso profissional para prosseguir a 

formação, logo, poderiam abdicar dos exames. Neste momento não se vislumbra uma 

saída para estes alunos já que: 

(i) não podem ir para o ensino regular (10ºano) a não ser que se autoproponham a 

provas finais de Matemática e Língua Portuguesa mas, à partida, não parece que tenham 

as necessárias competências para as realizar já que as matérias curriculares dos CEF são 

diferentes das do ensino dito regular; e  

(ii) neste momento não há a certeza quanto à continuação dos Cursos Profissionais. 

À medida que a lei aumenta os tempos de escolarização obrigatória (12º ano), a 

percentagem de sujeitos que fica aquém dessa escolaridade vai aumentando.  

Nussbaum (2010) denuncia a crise planetária da educação; estão a produzir-se 

profundas alterações naquilo que as sociedades democráticas ensinam aos jovens e 

ainda não foi aferido o seu alcance. Ávidos de sucesso económico, os países e os seus 

sistemas educativos renunciam imprudentemente a saberes e conhecimentos que são 

                                                                 
21

 De acordo com alínea a) do ponto 1.5  do Regulamento dos Exames do Ensino Básico ( Despacho 

normativo n.º 7/2010) estão dispensados da realização dos exames nacionais de Língua Portuguesa e de 

Matemática os alunos que estejam a frequentar ou tenham concluído CEF de nível II. 
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indispensáveis à sobrevivência das democracias. Se esta tendência persistir, em breve 

vão produzir-se pelo mundo inteiro gerações de máquinas úteis, dóceis e tecnicamente 

qualificadas, em vez de cidadãos realizados, empreendedores, capazes de pensar por si 

próprios, de progredirem na consecução dos respetivos projetos de vida, de interagirem 

socialmente com gentes de diferentes países e culturas. 

Nos últimos anos tem-se desvalorizado o papel do educador e os seus saberes 

pedagógicos enquanto transmissor de valores éticos e culturais. As Humanidades e as 

Artes perdem terreno sem cessar no Ensino Básico e Secundário, em quase todos os 

países do mundo. Consideradas pelos políticos acessórios inúteis, numa época em que 

os países têm de se desfazer do supérfluo para continuarem a ser competitivos no 

mercado mundial, estas disciplinas são preteridas em função do lucro de curto prazo, 

através de competências úteis e altamente aplicadas, adaptadas a esse objetivo. 

Há cada vez mais uma “incapacidade da escola e da prática pedagógica em associarem 

aos processos de aprendizagem a clara demonstração da sua utilidade para a vida das 

pessoas, para a resposta às suas necessidades, problemas e aspirações” (Benavente et al., 

1995: 114). As diferenças de resultados escolares e o insucesso escolar são não só 

resultado das diferenças de capacidades intelectuais das crianças, mas também resultado 

do meio social de origem dos indivíduos, do funcionamento da própria instituição 

escolar e dos seus efeitos sobre os desempenhos dos alunos. A presença das crianças na 

escola, ou a sua exclusão, varia, igualmente, em função das solicitações que o mercado 

de trabalho, direta ou indiretamente, dirige aos jovens (mão-de-obra barata e pouco 

qualificada) e de questões económicas, pessoais e familiares. 

O insucesso escolar é também o insucesso da escola em lidar com a diferenciação social 

e cultural dos seus públicos. Os resultados produzidos pela escola devem ser entendidos  

 

“como um produto complexo de condicionantes estruturais (a natureza da escola, 

as contradições das suas funções sociais, a reprodução enquanto mecanismo 

estrutural numa sociedade classista), do modo de ocupação dos espaços 

profissionais pelos professores e da qualidade das práticas que desenvolvem (ou 

seja, os projetos socioeducativos dos profissionais da escola e a adequação das 

práticas à diversidade dos públicos), e da capacidade individual de cada aluno em 

gerir as contradições e conflitos entre o seu universo social e familiar e o universo 

escolar (o que, naturalmente, para além de aspetos psicológicos individuais, 

envolve questões de organização familiar e de configurações de expectativas e de 

práticas diversas)” (Benavente et al., 1995: 12). 

 

Enquanto para as crianças oriundas das classes favorecidas a escola é um mundo onde 

estão relativamente à vontade, que lhes é familiar, na medida em que representa uma 
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experiência de continuidade com o meio cultural de que são provenientes, para as 

crianças oriundas das classes populares ela é, muitas vezes, um universo estranho, que 

não se domina e com o qual se entra em rotura (Ferrão et al., 2001). 

Os professores sentem falta de preparação para lidar com alunos com estas 

características específicas e com os quais não estavam habituados a lidar, ou a encontrar 

em tão grande número inseridos numa mesma turma. 

Esteves menciona que (2009:57) “resta referir as componentes de iniciação à prática 

profissional e de formação em metodologias de investigação educacional como últimos 

redutos de que se deverá legitimamente esperar que proporcionem o desenvolvimento 

de competências necessárias ao desempenho de uma profissão complexa”.  

Porém os CEF lidam, maioritariamente, com a realidade social de alunos provenientes 

de contextos de exclusão, com repercussões no trabalho quotidiano do professor. As 

turmas dos CEF são maioritariamente constituídas por alunos que apresentam graves 

problemas de comportamento e acentuadas dificuldades de relacionamento interpessoal. 

Nalgumas turmas poderão ser congregados alunos que evidenciem problemas 

diversificados, associados a um percurso escolar marcado pelo insucesso repetido. 

Os professores dos CEF precisam de superar a sua falta de preparação para trabalhar 

quer com alunos com as características específicas atrás referidas com os quais não 

estavam habituados a lidar, quer com o grande número de alunos “complicados” 

inseridos numa mesma turma. Este “novo” contexto de trabalho constituiu-se como um 

desafio relacional e profissional para os professores entrevistados.  

Os alunos dos CEF foram caraterizados, pelos professores entrevistados, como jovens 

desiludidos e sem projetos de futuro, apresentando dificuldades ao nível do 

relacionamento interpessoal quer com os professores quer com os seus colegas, 

(dificuldade em saberem estar dentro da sala de aula e a tentativa sistemática do 

domínio da sala de aula). 

De acordo com os entrevistados podemos, também, afirmar que os alunos que 

ingressam nas turmas CEF são maioritariamente oriundos de agregados familiares com 

baixo nível de instrução e reduzido poder económico. O pai, a mãe e/ou os encarregados 

de educação pouco ou nada se envolvem no percurso escolar dos seus educandos, o que 

origina uma solução de continuidade entre a escola e a família, dificultando a inclusão 

destes discentes na cultura da escola. 

Estes alunos apresentam, regra geral, graves lacunas ao nível do domínio da língua 

portuguesa (oral e escrita) bem como da matemática e das restantes áreas científicas. 
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Cabe aos professores o grande desafio de motivar alunos que vêm de um passado de 

exclusão escolar, nalguns casos de exclusão social, obrigados (pelos pais, pelos 

encarregados de educação, pela escola ou pela lei) à frequência dos CEF.  

Os professores entrevistados referem haver um seu maior envolvimento pessoal e 

profissional e uma sua ligação mais profunda aos alunos, realçando a necessidade da 

dimensão relacional e emocional (Nias, 2001), neste tipo de ensino. Mencionam 

também a pluralidade de funções que lhes são atribuídas, desde promover o 

desenvolvimento pessoal e de competências sociais destes alunos, dar uma especial 

atenção à evolução e aprendizagem, ao motivar recorrendo a constantes mudanças de 

metodologias e estratégias na sala de aula.  

Tudo isto constitui um desafio de monta para os professores, pondo muitos deles 

perante a necessidade de uma formação específica contínua. Não existindo essa 

formação, valem-se da experiência, da ajuda de colegas com mais vivência de CEF. 

Na nossa população, dois dos entrevistados pensam não ser fundamental uma formação 

específica, uma vez que consideram que, para este tipo de docência, nem todos os 

professores podem ser professores de CEF. Há nos professores diferentes perspetivas 

relativamente à necessidade de formação contínua: uns manifestam a necessidade de 

formação específica para a docência destes cursos; outros não pensam ser fundamental 

uma formação específica, uma vez que a docência, para eles, é o acumular de anos de 

prática. Para eles, a experiência de anos a lecionar é a base do saber-saber, do saber ser 

e do saber fazer. 

Há quem pense que são necessárias certas características pessoais para lecionar CEF e 

há quem defenda que a docência destes cursos deveria competir exclusivamente aos 

professores com mais anos de serviço. 

Pensamos que a crença exclusiva na experiência de vida pode ser uma visão redutora e 

falaciosa, dificultando uma imprescindível formação ao longo da vida. 

A grande maioria dos professores entrevistados referem a necessidade de uma formação 

específica e contínua para lecionar estes cursos. A formação contínua com um percurso 

pedagógico e metodológico poderá ser a resposta para as grandes necessidades que os 

professores sentem na prática da sua missão.  

Resumindo brevemente aquilo que os professores sugeriram (nas entrevistas) como 

necessidades de formação pré-lecionar CEF temos: uma formação especial (P3), uma 

formação qualquer que ajudasse com esses alunos (P3), uma formação contínua (P4, P6 

e P10), uma formação adaptada às novas sociedades, à maneira de estar dos jovens, para 
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se não perder a sua compreensão do mundo (P4), uma formação em tudo aquilo que se 

prende com cidadania, com desenvolvimento social e pessoal, com o humanismo, com 

os valores (P4), uma formação específica quanto à disciplina na sala de aula (P4), uma 

formação (sem ser ligada à disciplina) para reinventar as estratégias e para pôr em 

prática matérias específicas de índole científica (P4), uma formação específica na área 

do relacionamento interpessoal e do desenvolvimento de maior proximidade e empatia 

com os alunos (P5), uns cursos, umas ações de formação ao nível da psicologia 

relacional (P5), uma formação específica (P7), uma formação específica em dinâmica 

de grupos e na área da psicologia (P10). 

Ou seja, é mais ou menos consensual que poderia ou deveria haver um curso de 

formação de professores CEF, um pouco à imagem dos Cursos de Formação de 

Formadores (pág. 9) que qualquer formador necessita de ter para poder lecionar na 

Formação Profissional de adultos. Esse curso deveria ser presencial
22

 e focar aspetos, 

métodos e técnicas psicológicos, sociológicos, comportamentais, éticos e humanistas; 

poderia ter aspetos práticos de relacionamento interpessoal e de desenvolvimento de 

relações de proximidade e empatia com os alunos (simulação). O curso ficaria sob as 

égides da ANQEP e do MEC. 

Estas são as nossas recomendações de final de trabalho. Pensamos que esta pequena 

aportação poderá contribuir para o enriquecimento da comunidade científica. Sugerimos 

para futuros estudos nesta área: (i) as perceções dos discentes dos CEF acerca das 

necessidades de formação dos professores; (ii) as necessidades de formação nestes 

percursos alternativos de educação; e (iii) a ligação aos cursos EFA. 

A especificidade dos CEF (proposta de ensino para jovens que já tinham abandonado a 

escola antes de concluírem a escolaridade obrigatória, constituindo-se como uma 

oportunidade de terminarem a escolaridade obrigatória e aceder a uma qualificação 

profissional mais consentânea com os seus interesses e expectativas), marcados por um 

ensino menos rotineiro e mais centrado nos alunos, exige uma relação pedagógica mais 

ativa, caracterizada esta por uma acentuada criatividade, implicando a utilização de 

estratégias diversificadas, concretas e práticas.  

Vive-se num contexto de mudança educacional (Fullan, 2009), insistindo numa 

educação qualificada (Cosme, 2009), numa educação ao longo de toda a vida (Costa, 

1996). Os desafios que a relação pedagógica pressupõe incidem nos vários domínios das 

                                                                 
22

 E nunca através de elearning, já que tem uma forte componente prática. 
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relações humanas, com um acompanhamento personalizado aos alunos, marcado pela 

tensão de uma firme exigência revestida, também, de uma grande compreensão.  
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ANEXOS 

ANEXO 1 – QUADRO DE LEGISLAÇÃO 

 QUADRO 21 - LEGISLAÇÃO 

Despacho conjunto nº 279/2002.DR 86, II Série, de 12 

de abril 

Ministérios da Educação e do Trabalho e da 

Solidariedade  

Decreto Regulamentar n.º 35/2002. DR 95, I Série, de 

23 de abril  
 

Ministério do Trabalho e da Solidariedade: cria o 

certificado de formação profissional  
 

Despacho conjunto n.º 453/2004, DR 175, II Série, de 

27 de julho  
 

Regulamenta a criação de Cursos de Educação e 

Formação com dupla certificação escolar e 

profissional, destinados preferencialmente a jovens 

com idade igual ou superior a 15 anos.  
 

Retificação n.º 1 673/2004, II Série, de 07 de setembro Retificação do despacho conjunto n.º 453/2004. 

Despacho conjunto n.º 287/2005, DR 65, II Série, 

de 04 de abril 

 

 

Regulamenta as condições de acesso às provas de 

avaliação sumativa externa e sua certificação para 

prosseguimento de estudos e define os modelos de 

certificado, de acordo com o estabelecido nos n.º 1,2,3 e 

6 do artigo 18.º do despacho conjunto n.º 453/2004, de 

27 de julho. 

Despacho normativo n.º 36/2007, DR 193, II Série, 

de 08 de outubro  
 

Regulamenta o processo de reorientação do percurso 

formativo dos alunos, através dos regimes de 

permeabilidade e equivalência entre disciplinas.  
 

Despacho normativo n.º 29/2008, DR 108, II Série, 

de 05 de junho  
 

Altera o despacho normativo n.º 36/2007, de 8 de 

outubro, o qual regulamenta o processo de 

reorientação do percurso formativo dos alunos do 

Ensino Secundário.  
 

Despacho n.º 18228/2008, DR 130, II Série, de 08 de 

julho  

 

 

Aprovação do regulamento específico que define o 

regime de acesso aos apoios concedidos no âmbito da 

tipologia de intervenção n.º 1.3, "Cursos de Educação 

e Formação de Jovens", do eixo n.º 1.  
 

Despacho n.º 3536/2009, DR 19, II Série, de 28 de 

janeiro  

 

 

Define a calendarização relativa à realização das provas 

de exame nacionais e dos exames de equivalência à 

frequência dos Ensinos Básico e Secundário 

Despacho n.º 12568/2010, DR 150, II Série, de 27 de 

julho 

 

  

Alteração ao Despacho Conjunto nº 453/2004, de 27 de 

julho; (i) melhora os fatores de integração e 

acompanhamento dos alunos ao longo de toda a sua 

formação, quer intervindo na constituição das turmas, 

dando-lhes uma maior dimensão crítica, quer reforçando 

as atribuições do diretor de curso, aumentando as 

possibilidades de acompanhamento dos alunos; (ii) 

reduz, por via da junção das funções de diretor de turma 

com as de diretor de curso, os tempos retirados à 

componente letiva para o exercício da função de 

orientação de estágios. 

Portaria n.º 114/2010, DR 39, I Série, de 25 de 

fevereiro  

  

Suspende a entrada em vigor dos programas de Língua 

Portuguesa do Ensino Básico homologados em 31 de 

março de 2009 e altera a Portaria n.º 476/2007, de 18 de 

abril. 

Despacho normativo n.º 7/2010, DR 52, II Série, 

de 16 de março  

 

 

Regulamento do júri nacional de exames e Regulamento 

dos Exames do Ensino Básico e Secundário. 

Despacho n.º 1942/2012, DR 30, II Série, de 10 de 

fevereiro 

Estabelece o calendário dos exames de ano 2012. 

Estipula que os alunos dos CEF que pretendam 

prosseguir estudos nos curso científico-humanísticos, na 

modalidade de ensino regular devem fazer provas finais 

da Língua Portuguesa/PLNM  e de Matemática. 

Decreto-lei n.º 139/2012, DR 129, I Série, de 05 de julho Estabelece os princípios orientadores da organização e 

da gestão dos currículos, da avaliação dos 

conhecimentos e capacidades a adquirir e a desenvolver 

pelos alunos dos Ensino Básico e Secundário. Reforça a 

autonomia da escola através da oferta de disciplinas e da 

possibilidade de criação de ofertas complementares. 

Decreto-lei n.º 176/2012, DR 149, I Série, de 02 de Regula o regime de matrícula e de frequência no âmbito 
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agosto da escolaridade obrigatória das crianças e dos jovens 

com idades compreendidas entre os 6 e os 18 anos e 

estabelece medidas que devem ser adotadas no âmbito 

dos percursos escolares dos alunos para prevenir o 

insucesso e o abandono escolares. 

Despacho n.º 9752-A/2012, DR 138, II Série, de 18 de 

julho 

Regulamenta o n.º máximo e mínimo de alunos nas 

turmas e institui a possibilidade de constituição de 

turmas com alunos de diferentes cursos e da mesma 

tipologia. 

 

ANEXO 2 – QUADROS SÍNTESE DAS RESPOSTAS DAS ENTREVISTAS 
 

QUADRO 22 - MOTIVAÇÕES 
TEMA CATEGORIAS SUBCATEGORIAS INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

I.MOTIVA-

ÇÕES 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

Razões que 
levaram os 

professores a 

lecionar no CEF 

 

 
 

 

 
 

Distribuição de serviço 

 

Calhou-me uma turma dos cursos CEF. (P1). Questão de arrumação 

de horário. (P1). 
É muito difícil arranjarmos horário (em Geografia) e acabei por 

aceitar vir para o CEF. (P2). 

Foi o que restou para mim, pronto na distribuição de serviço. (P3). 
Também já tinha alguma experiência, já o ano passado tive CEF, mas 

foi porque teve de ser. (P3). 

Fazia parte do meu horário. (P4). 
Ficou contemplado no meu horário. (P6). 

Quando cheguei à escola (…) todos os colegas já tinham escolhido as 

turmas e sobraram apenas os CEF. (P7). 
Tinha no meu horário a turma CEF. (P8). 

Foi-me atribuído uma turma CEF. (P8). 

Foi-me atribuída no meu horário letivo uma turma de CEF. (P9). 

 

 

Gosto por dar aulas a 
alunos mais velhos 

Eu gosto de trabalhar com alunos de mais idade, entre os 13 e os 15 

anos. (P2).Eu gosto de trabalhar com este tipo de alunos. (P2). Gosto 

de lecionar este tipo de ensino, os CEF, considero que é uma 
oportunidade. (P2). Eu não me importo de dar aulas aos CEF. (P2). 

Eu também tinha comtemplado os CEF. (P4). 

Gosto de estar aqui, gosto do convívio com estes jovens. (P4). 

 

 

QUADRO 23 - OUTRAS RAZÕES 
TEMA CATEGORIAS SUBCATEGORIAS INDICADORES 

   
 

 

 
 

 

 
 

Outras Razões 

Como tinha alguma habilidade com os computadores, por opção, fui 
dar TIC (no CEF). (P5). 

Nos CEF eu já dei TIC e Cidadania e Mundo Atual. (P5). 

Há dois anos foi por opção (trabalhar com CEF). (P7). 
Vou continuar com os CEF porque gostei de trabalhar com eles (com 

os alunos de CEF). (P7). 

Gosto de trabalhar com eles, porque dá mais gosto trabalhar com estes 
alunos. (P7). 

Queria experimentar no terreno dar aulas a um CEF. (P8) 

Gostei muito da ideia e da experiência de dar um CEF. (P8). 
(Gostei muito da ideia) de pôr em prática o Diploma (453) que tinha 

acompanhado. (P8). 

Também já dei prosseguimentos de estudo, essa disciplina acabou 
com esta última reforma, eu neste momento ou dou profissionais ou 

dou este Curso de Educação e Formação. (P10) 

 

 

QUADRO 24 - SATISFAÇÃO 
TEMA CATEGORIAS SUBCATEGORIAS INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

II. 

Satisfação e 

insatisfação 

do professor 

  

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
Satisfação pessoal do 

professor de lecionar 

CEF 

 

Gosto de dar estes cursos. (P1). 

(Os alunos) reagem muito bem 

a estes cursos. (P1). 

Sinto mais satisfação (em lecionar estes cursos) dadas as 

dificuldades. (P1). 
Tenho momentos de grande satisfação. (P2). 

Apesar de dar muito trabalho, dá-me muita satisfação. (P3). 

Dá-me satisfação porque é um desafio. (P3). 
Sinto que tenho mais tempo. (P3). 

Usar outra estratégia e outros métodos, é bom. (P3). 

É bom a pessoa fazer um trabalho diferente. (P3). 
Gosto de estar com os alunos. (P3). 

É cansativo trabalhar com estas turmas mas é um grau de satisfação 

positivo. (P3). 
Hoje foi a última aula que foi gratificante. (P4). 

A minha satisfação é ver se os alunos se encontram satisfeitos. (P4). 
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(O grau de satisfação) relativamente aos alunos que terminam é 
bastante grande. (P6). 

(o grau de satisfação profissional na relação pedagógica com estes 

alunos do CEF) é médio porque o grau de empenho (dos alunos) e a 
taxa de abandono por medidas exteriores foi bastante elevado. (P6). 

Deu-me um gozo enorme trabalhar com eles (alunos do CEF). (P7). 

Acho que fiz um bom papel (como professor do CEF). (P7). 
Dá-me gozo encontra-los (antigos alunos do CEF) e saber que alguns 

estão na Faculdade. (P7). 

Eu gosto porque são alunos que não têm noção daquilo que querem e 
eu tento abrir o leque, proporcionar-lhes diversas alternativas. (P7). 

Eu gosto de trabalhar com os CEF. (P7). 

Fomos a única turma (O CEF que leciono) que durante o 1º Período 
que não fez PIT. (P7). 

O grau de satisfação foi de noventa e cinco por cento. (P8). 
O curso pode não ter sido bem sucedido a cem por cento, mas foi 

muito bom. (P8). 

Foi uma ótima experiência que me fez acreditar que o que foi 
pensado no gabinete, aquilo que tinha sido dito (…) foi a satisfação 

de ver que o Diploma funciona no terreno. (P8). 

A relação que se estabelece com este grupo de jovens é uma relação 
gratificante. (P9). 

No início (do curso) é um aluno desmotivado, desinteressado e 

depois com o trabalho que tu desenvolves, acaba por ganhar maior 
autoestima e acaba por ter outras expectativas em relação ao seu 

futuro. (P9). 

As expectativas (dos alunos) não se limitam à inserção na vida ativa, 
e portanto mesmo que não haja prosseguimento de estudos, pelo 

menos ali há formação para se poderem integrar no mercado de 

trabalho, esse é o grau de satisfação para um professor. (P9). 
A relação pedagógica com os alunos é sempre gratificante. (P9). 

É muito difícil lidar com estes jovens, mas o resultado final, pode ser 

muito gratificante. (P9). Todo este trabalho (no CEF) deu frutos. 
(P9). 

 

QUADRO 25 - INSATISFAÇÃO PESSOAL DO PROFESSOR DE LECIONAR CEF 
TEMA CATEGORIAS SUBCATEGORIAS INDICADORES 

   Insatisfação pessoal 

do professor ao 

lecionar CEF 

(Os alunos) não regem tão bem a uma aula mais teórica, mas às vezes 

há necessidade. (P1). 
Há um desinteresse por uma grande parte dos alunos. (P1). 

A pessoa (o professor) sente-se frustrada quando os miúdos não 
reagem numa aula. (P1). 

Tenho momentos de grande desespero. (P2). 

São turmas bastante complicadas. (P2). 
Não me satisfazem os problemas disciplinares no início do ano. (P3). 

Houve alguns momentos em que fiquei enfurecida. (P4). 

(O grau de satisfação) em relação aos alunos que desistiram é mais 
reduzido. (P6). 

Dar aulas (ao CEF) é um tormento. (P7). 

O grau de insatisfação prende-se com o caso de alunos que 
abandonam e desinteressam-se. (P9). 

(Um) motivo de insatisfação pessoal é teres que fazeres adaptações 

curriculares e não conseguires trabalhar com os alunos determinados 
conteúdos, porque eles, não se mostram suficientemente interessados. 

(P9). 

Aqueles casos de indisciplina, aqueles miúdos que já não há nada a 
fazer, não é uma questão de motivação, têm uma atitude já fora do 

sistema, e aí não é gratificante. (P9). 

(o grau de) insatisfação (é que) eles são alunos muito irreverentes, há 
faltas de respeito, eles ainda não estão moldados. (P10).  

Primeiro que se consiga criar aquele gosto por tirar um curso, seguir 

uma linha para o futuro deles, é um bocado difícil, é frustrante. 
(P10). 

A gente (os professores do CEF) sente uma certa frustração, porque a 

gente pede um trabalho, se for para casa eles não o fazem, tem que 
ser tudo feito na aula. É uma frustração. (P10). 

Se eu não fosse de Gestão, dificilmente eu daria estas disciplinas. 

(P10). 

QUADRO 26 - DIFICULDADES 
TEMA CATEGORIAS SUBCATEGORIAS INDICADORES 

III.DIFICU

LDADES 

TRABALHO 

PEDAGÓGICO 

COM NOVOS 

PÚBLICOS 

 Pouca motivação 

para a escola 

Eles (os alunos) não gostam de coisas muito teóricas. (P4).  

Grande parte dos alunos dos CEF são alunos que ou já abandonaram a 

escola. (P3). 
Nenhum dos vinte e tal alunos (do CEF) queriam seguir (prosseguir 

estudos) queriam terminar aquilo até ao nono ano e depois ir-se 

embora (da escola). (P7). 
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São miúdos /alunos do CEF) que faltam muito, a escola para eles é só 
para passar o tempo. (P7). 

(Estes alunos) gostam de vir para a escola, mas é só para estarem com 

os colegas. (P7). 
Eles (alunos do CEF) não têm um objetivo (quando vêm para a 

escola). (P7). 

A maior parte deles (alunos do CEF) quer ir embora (da escola). (P7). 
Muitos miúdos vieram para Informática (CEF) e chegaram e só 

querem fazer o 9º e não querem fazer mais nada. (P7). 

Os prazos (dados pelo professor) são para cumprir. (P7). 
Criar mecanismos e regras que têm que ser cumpridas, os professores 

não podem deixar passar. (P7) 

Um aluno que não é assíduo é muito mau, não é um aluno com perfil 
de aluno de CEF. (P8). 

 Não são miúdos interessados, empenhados, muitas vezes, pronto, são 
negligentes em relação aos deveres escolares. (P9). 

Os alunos ganharem expectativas em relação ao seu futuro. (P9). 

 (Os alunos destes cursos) ganharem interesse e motivação pela 
escola. (P9). 

Há aqui jovens que pela sua experiência de vida não conseguem 

integrar regras, não conseguem integrar formas de estar e é difícil 
lidar com a situação tens muitas vezes que recorrer à sanção 

disciplinar. (P9). 

(os alunos do CEF) faltam muito, e quando vão chegam atrasados e a 
pessoa (o professor) já não tem paciência e depois marca faltas de 

atraso. (P10). 

 

QUADRO 27  - POUCO INTERESSE NA APRENDIZAGEM 
TEMA CATEGORIAS SUBCATEGORIAS INDICADORES 

 

 

  Pouco interesse na 

aprendizagem 

Alunos, maioritariamente, com mais dificuldades de aprendizagem. 
(P1). (As) turmas (destes cursos) têm um rendimento mais baixo. 

(P1). 

Alunos têm dificuldades de aprendizagem. (P3). 
Alunos que estão desinteressados. (P1). 

(Estes) alunos não gostam de estudar. (P2). 

(Estes) são alunos difíceis, quer no comportamento, quer na prática, 
levá-los a estudar, levá-los a fazer trabalho. (P2). 

Falta de empenhamento. (P1). 

Alunos que não conseguem ouvir-nos durante muito tempo. (P3). 
Os alunos têm que estar sempre a fazer qualquer coisa e têm que estar 

constantemente a ser motivados para fazerem alguma coisa. (P3).  
São alunos que recusam a escola, não querem aprender, não querem 

cumprir as normas da escola. (P3). 

Alguns alunos não fazem porque não lhes apetece. (P3). 
Falta de interesse (por parte dos alunos). (P4). 

São alunos muito desinteressados. (P5). 

Num dia faltam dois ou três (alunos) noutro já faltam três ou quatro 
(alunos do CEF). (P7). 

São alunos negligentes, sobretudo desmotivados, portanto, são jovens 

(para quem) a escola é uma obrigação. (P9). 
Eles (alunos) estão ali para boicotar, para provocar. (P9). 

 No CEF tu tens alunos desinteressados. (P9). 

Não querem saber (da escola) estão ali muitas vezes obrigados pela  
mãe ou o pai. (P9). 

(São alunos) muito desmotivados. (P10). 

(São alunos que se) desinteressam na parte técnica. (P10). 

 

QUADRO 28 - FALTA DE HÁBITOS DE TRABALHO 
TEMA CATEGORIAS SUBCATEGORIAS INDICADORES 

  Falta de hábitos de 

trabalho 

Falta de método de trabalho. (P1). Alunos não conseguem ouvir-nos 

muito tempo. (P3). 

Falta de hábitos de trabalho (por parte dos alunos do CEF). (P5) 

Eles (alunos do CEF) não têm métodos de trabalho. (P7) 

Eles (alunos do CEF) já se esforçam pouco. (P7). 
Estes miúdos têm poucos métodos de trabalho e estudam pouco. (P7). 

(São) alunos que não têm hábitos de trabalho. (P10). 

Criar-lhes (aos alunos do CEF) hábitos de trabalho, hábitos de estudo 
porque eles não têm. (P10). 

 São alunos que) não têm muitos hábitos de trabalho e não estão muito 

habituados a cumprir regras. (P10). 

 

QUADRO 29 - LISTA LONGA DE INSUCESSOS 
TEMA CATEGORIAS SUBCATEGORIAS INDICADORES 

   Lista longa de 

insucessos 

A grande maioria não me parece que (…) consiga vir a ter um 

sucesso, em termos profissionais. (P1). 
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Para os CEF vão alunos que têm algum insucesso. (P2). 
Outros foram acumulando insucessos escolares continuamente, muitos 

deles por questões disciplinares. (P3). Outros foram acumulando 

insucessos escolares. (P3). 
Alunos com dificuldades em cumprir as regras do ensino regular. 

(P3). 

Alunos que chumbam sucessivamente. (P3). 
Por uma questão de indisciplina, não conseguem avançar. (P3). 

Os meninos (os alunos) não conseguem fazer o ensino regular. (P3). 

Os miúdos aparecem no CEF, já têm um certo número de 
reprovações. (P7). 

Cheguei a ter miúdos (alunos do CEF) com cinco reprovações. (P7).  

Já tiveram retenções acabaram por vir para ali (para os CEF). (P9).  
São alunos que chumbaram várias vezes. (P10). 

(São) alunos que tiveram muitas faltas disciplinares, que chumbaram 
muitos anos consecutivamente. (P10).  

O desinteresse deles (dos alunos do CEF) acho que há muito 

desinteresse. (P10). 
Dá-mos fichas há sempre um grupinho que não colabora. (P10). 

A pessoa dá as fichas, e eles saem da aula, deixam lá a ficha em cima 

da mesa, é uma frustração. (P10). 
Muitos deles (alunos do CEF) chumbam por faltas. (P10). 

 

 

QUADRO 30 - CARÊNCIAS AFETIVAS 
TEMA CATEGORIAS SUBCATEGORIAS INDICADORES 

  Carências afetivas Alunos com muitas carências. (P2). Alunos com carências afetivas. 
(P2). Os alunos são revoltados. (P2). 

São alunos que precisam de colo. (P2). São alunos difíceis. (P2). Estes 

alunos vêm de situações (de vida) muito complicadas. (P4). (Alunos) 
que estão em instituições. (P4). (Alunos) acompanhados pela CPCJ. 

(P4). 

(Alunos) provenientes de famílias desestruturadas. (P4). 
Eles (alunos do CEF) vêm todos de famílias desestruturadas, moram 

avós ou com tios, outros moram com o pai e não se dão com a mãe, 

ou moram com a mãe e não se dão com o pai. (P7). 
É difícil não tendo apoio em casa, sentirem-se apoiados na escola. 

(P7). 

Além de terem pouco apoio em casa não têm noção do que querem. 
(P7). 

Em casa não têm ninguém que os oriente. (P7). 
Não gosta da mãe, do pai, é uma confusão. (P7). 

São alunos de ambientes socioeconómicos, culturais, familiares 

complicados. (P9). 
A única forma de relação de empatia, com estes jovens é ser muito 

assertiva. (P9).  

A autoestima deles (destes alunos) está muito abalada. (P10). 

 

QUADRO 31 - MUITO INDISCIPLINADOS 
TEMA CATEGORIAS SUBCATEGORIAS INDICADORES 

  Muito indisciplinados Nos CEF há questões de indisciplina. (P1). 

(Os professores confrontam-se com) problemas de indisciplina nessas 

turmas (dos CEF). (P1). 
Muitos alunos apresentarem um passado atribulado, (P1). 

Alguns (alunos) foram retidos várias vezes. (P1) 

(Os alunos) acham que não vale a pena (investir na educação). (P1) 
(Os alunos) continuam na mesma linha que traziam de trás. (P1). 

(Os alunos) estão habituados a esta indisciplina que já vem do 

passado. (P1). 
(Os alunos vêm de) meios familiares desestruturados. (P1). 

 (Os alunos) têm problemas graves a nível familiar. (P1). 

(Os alunos) têm problemas de educação. (P1). 

Alguma coisa se passa com estes miúdos e isso vem detrás e não me 

parece que a escola consiga resolver isso. (P1). 
Dificuldades em avançar por questões de indisciplina. (P3). 

Insucesso escolar por questões disciplinares. (P3). 

(Fatores que dificultam a disciplina) alguma impreparação da parte do 
professor para lidar com estes alunos. (P3). 

Estes alunos acham que o professor é o inimigo, estão ali para 

boicotar o trabalho do professor e dos colegas. (P3). 
(Os alunos) sentem-se obrigados a estar ali (na aula). (P3). 

(Estes alunos) não gostam da escola, ou porque tiveram insucessos 

acumulados ou problemas disciplinares acumulados, veem o professor 
como inimigo não têm motivos para se portar bem. (P3). 

Só têm motivos para se portar mal e influenciam os colegas. (P3). 
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São miúdos rebeldes, em que nós (professores de CEF) temos que ter 
um pulso forte. (P5). 

É normal pôr um miúdo na rua. (P7). 

(O aluno do CEF) chega dentro da sala de aula eu pergunto qualquer 
coisa e ele responde de forma incorreta e agressiva. (P7). 

Os casos de indisciplina muitas vezes não se resolvem senão da pior 

maneira, pela sanção, pela medida sancionatória. (P9). 
(Os alunos do CEF) persistem e reiteram a sua atitude de indisciplina . 

(P9). 

(Os alunos) interiorizaram a regra e depois és capaz de uma relação de 
empatia com eles, de assegurar algum sucesso. (P9). 

No CEF tu tens alunos indisciplinados. (P9). 

Ás vezes tem que se fazer participações é sempre chato. (P10). 

 

QUADRO 32 - OUTROS 
TEMA CATEGORIAS SUBCATEGORIAS INDICADORES 

  Outros (Os alunos do CEF) têm dificuldades ao nível cognitivo e 

comportamental. (P6). 
Os miúdos (que) aparecem no CEF, são  miúdos teoricamente 

problemáticos.(P7). 

Os (alunos) vão para o CEF porque é a última oportunidade que a 
escola lhes pode dar. (P7). 

Eles (alunos do CEF) são extremamente desleixados. (P7). 

(Os alunos do CEF) não têm noção do que querem. (P7). 
(Estes alunos) têm menos conhecimentos. (P7). 

Os miúdos do CEF não têm objetivos. (P7). 

A maior parte deles (alunos do CEF) não têm objetivo nenhum. (P7). 
Eles (alunos do CEF) têm muitos problemas, são alunos muito 

desmotivados, provenientes de famílias desestruturadas. (P7 

Eles têm a tendência para gerar situações de caos, são miúdos pouco 
interessados. (P9).  

(NO CEF tens alunos) com elevados níveis de não assiduidade. (P9).  

(No CEF tens alunos com) dificuldades de aprendizagem. (P9).  
São alunos com muitas dificuldades. (P10). 

São turmas em que têm muitos estrangeiros, muitos brasileiros, 

muitos angolanos, muitos cabo-verdianos. (P10). 
Eles (alunos do CEF)  têm dificuldade em concentração, aulas de 

noventa minutos é complicada para esta gente. (P10). 

 Um episódio: “ Se não te vais sentar, vais para a rua e marco-te já 
falta”. Ele vai na direção para se sentar, uma colega tinha um chapéu 

de chuva, o que é que ele faz? pega no chapéu de chuva, vira-se para 
mim e Pum, para me dar um tiro. E eu disse:” Olha Fernando, tu sais 

já, tens falta disciplinar”. (P10). 

A atitude dele (do aluno do CEF) foi muito incorreta. (P10). 
Para mim (professor) são infantis (alunos do CEF), eles não 

conseguem aperceber-se da atitude que têm, só depois, a pessoa, põe 

na rua, ou é suspenso, depois é que eles ficam a pensar (que não foi) 
correto. (P10). 

(Os alunos do CEF) têm atitudes muito incorretas, e pessoa (o 

professor) tem que aturar. (P10). 
 Eu não o pus na rua para evitar conflitos, só que participei na mesma. 

(P10). 

 

QUADRO 33 – ABANDONO ESCOLAR 
TEMA CATEGORIAS SUBCATEGORIAS INDICADORES 

   

 

 

 

Abandono Escolar 

Alunos que desistiram do CEF e estão aqui (no café em frente da 
escola) a beber e a fumar. (P7). 

Deixou (um aluno do CEF) de vir à escola. (P7) 

Há alunos que se inscrevem (nos CEF) e depois vão trabalhar, 
arranjam empregos, há muitos que ficam pelo caminho do 1º para o 2º 

ano do CEF. (P7). 

A grande potencialidade desta oferta formativa é o de recuperar casos 

de alunos em risco de abandono. (P9).  

(Alguns alunos) acabam por abandonar(a escola). (P9).  
(NO CEF tens alunos) em risco de abandono. (P9). 

Há alunos que acabam por desistir. (P10). 

 

QUADRO 34 - ORGANIZAÇÃO CONTEXTUALIZADA DO ENSINO 
TEMA CATEGORIAS SUBCATEGORIAS INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Os miúdos são diferentes, o currículo é diferente. (P1). 
É um currículo adaptado. (P2). Os CEF são cursos válidos. (P3). Os 

CEF são essencialmente cursos mais práticos que têm programas 

diferentes. (P3). É diferente daquele programa do ensino regular. (P3). 
Os programas do CEF são mais flexíveis. (P3). Podemos escolher a 

sequência dos módulos. (P3). É diferente o ensino regular. (P3). 
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Exercício de 

NOVOS PAPÉIS 

DO 

PROFESSOR 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Organização 

contextualizada do 

ensino. 

O currículo (destes cursos) é sempre interessante, é um 
enriquecimento, tanto do ponto de vista cultural como de formação. 

(P4). 

A diferença básica que eu encontro (entre os cursos ditos regulares e o 
CEF) é em termos de Currículo. (P5). É um Currículo muito, muito 

leve, muito simples. (P5). 

Um aspeto negativo é a simplicidade do programa. (P5) 
A carga horária (dos CEF) é grande e faz com que muitos (alunos) 

desistam. (P6). 

Os conteúdos são mais simples, a forma de dar as aulas é mais prática 
porque é um curso destinado a saírem para o mercado de trabalho. 

(P7). 

Os conteúdos são diferentes, até porque os conteúdos programáticos 
dentro das mesmas disciplinas são diferentes. (P7). 

Os conteúdos (do CEF) são mais acessíveis. (P10) 
Diploma? E uma oportunidade com uma dupla certificação. (P2). 

O(a) aluno(a) fica com um diploma escolar que é o 9º ano, mas 

também com uma parte profissional que lhes dá saída para o mundo, 
para o mundo de trabalho. (P2). 

Outras?  

Temos que ter as horas todas certinhas, em termos de trabalho tem 
que ser tudo inflexível, (…) tudo o que tenha a ver com conteúdos, 

com o trabalho da sala de aula sou inflexível e acho que todos os 

professores devem ser inflexíveis. (P7). 
(O CEF) é destinado a alunos que fazem uma aprendizagem de um 

ponto de vista mais prático. (P8). 

(Os professores implementam) estratégias mais práticas. (P8). 
Os alunos (do CEF) percebem que aquilo que aprendem tem um logo 

funcionamento, pode ser posto em prática profissionalmente. (P8). 

Fomos conquistando muitas coisas ao longo do curso, fazendo muitas 
atividades práticas. (P8). 

Enquanto professora tu acabas por ser e fazer um acompanhamento e 

acabas por fazer parte do percurso desse aluno. (P9). 
Saber como dar a volta, como reorganizar, como mudar, como adaptar 

para ir ao encontro daquele grupo de alunos de forma a que eles 

tenham sucesso. (P9). 
Eles têm mais possibilidades de ultrapassar as dificuldades. (P10).  

(O) estágio é uma experiência de vida ativa que é enriquecedor para 

eles. (P10). 
Não se pode ter uma aula expositiva, a falar não vale a pena, passado 

aí cinco minutos ou dez minutos, já ninguém está a ligar nenhuma, 

portanto eles têm que ter aulas práticas. (P10). 
Eles têm que ter sempre qualquer coisa para fazer, trabalhos, peço 

cartolinas, cada um traz a sua cartolina, e depois cada um faz na sua. 

(P10). 

 

QUADRO 35 - ORGANIZAÇÃO DIFERENCIADA DO ENSINO 
TEMA CATEGORIAS SUBCATEGORIAS INDICADORES 

   

 

 

 

Organização 

diferenciada do 

ensino. 

Os miúdos deveriam ser acompanhados pelo professor consoante o 

seu ritmo. (P1). 
É importante conversar com os alunos. (P2). 

É importante dar atenção aos alunos. (P2). 

O professor tem que se preocupar muito mais em conhecer cada 
aluno. (P3). 

Os professores têm de estar sempre muito disponíveis para conversar 

com os alunos. (P3). 
Os alunos gostam de conversar com os professores sobre outras 

coisas. (P3). 

Perceber que problemas estão do lado de lá (os problemas dos alunos) 
e resolver conflitos. (P4). 

As visitas de estudo (proporcionam um contacto com a realidade, com 

o ambiente de trabalho. (P6). 

 

QUADRO 36 - INCLUSÃO DOS ALUNOS NA GESTÃO/PARTICIPAÇÃO 
TEMA CATEGORIAS SUBCATEGORIAS INDICADORES 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(A) relação que o professor estabelece com o aluno (é diferente). (P1). 

(O professor é como se fosse) chefe de uma expedição dentro da sala 
de aula. (P1). 

(O) professor tem que ser o amigo. (P1). 

(O professor) tem que ser o companheiro. (P1). 
(Cria-se) uma relação de amizade. (P1). 

Houve momentos em que os alunos se podiam ter comportado de 

determinada maneira e não daquela com que se comportaram. (P2). 
O professor precisa de lhes dar colo. (P2). O professor está ali para os 

entender, não só para lhes dar formação mas para os entender. (P2). 
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Inclusão dos alunos 

na 

gestão/participação 

Fiquei o intervalo todo com eles, eles ficaram comigo e estivemos a 
conversar. (P2). 

Tem que haver uma relação quase pessoal do aluno. (P3). 

Estes alunos precisam de ter uma relação pessoal. (P3). 
Se a relação pessoal entre professor aluno funcionar bem, o resto (as 

aulas) funciona bem. (P3) 

A minha relação é positiva. (P3). 
Gosto de estar com eles. (P3). 

Pudermos criar empatias (com os alunos). (P4). 

(O professor tem que ter) algum poder de encaixe. (P4). 
A relação pedagógica foi de empatia, sentiram-se muito agradados por 

me terem conhecido. (P4). 

Estou muito satisfeita com a relação pedagógica e eles pelo que me 
disseram (alunos) também estão satisfeitos. (P4). 

Terminámos a poder dizer éramos desconhecidos e ficámos amigos. 
(P4). 

Se soubermos criar envolvência, sermos uma mão amiga. (P4). 

Tem de haver um respeito mútuo, uma reciprocidade de 
entendimento, de compreender as situações. (P4). 

Um bocadinho de conversa ajuda a acalmar os ânimos e a apaziguar a 

agitação (com que os alunos vêm do intervalo) (P4). 
Eu acho que a (gestão curricular devia ser partilhada com o próprio 

aluno). (P5). 

A interação em que tanto sabe o aluno como o professor(nos cursos 
CEF). (P8). 

A interação pedagógica (nos CEF) é extremamente gratificante. (P8). 

 

QUADRO 37 - ADEQUAÇÃO ÀS NECESSIDADES DO ALUNO (SENSIBILIDADE ÀS NECESSIDADES 

DIFERENCIADAS) 
TEMA CATEGORIAS SUBCATEGORIAS INDICADORES 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Adequação às 

necessidades do 

aluno (sensibilidade 

às necessidades 

diferenciadas) 

Fazíamos mais trabalhos em comum, juntávamos as mesas, não havia 

aquela aula tão formal. (P5). 

A disposição tradicional (das mesas e cadeiras) dificultam a disciplina 
na sala de aula(do CEF). (P5). 

Coisas que, às vezes, (devem ser ensinadas regras que não permitam 

acontecer) acontecem num CEF indisciplinado (cuspir para o chão) 
(P5). 

Regra geral passado tempos (atitudes menos próprias) deixam de 

acontecer. (P5). 
A avaliação tem de ser muito baseada em trabalhos, na participação 

deles nas aulas, porque nos teste, eles vão-se sempre um bocadinho a 

baixo. (P10). 

Se contássemos só a avaliação por teste era difícil. (P10). 

Tem que ser a avaliação contínua, trabalhos individuais, trabalhos de 

grupo, exposições de trabalhos, e todo o trabalho que é feito na aula, 
temos que contar tudo, tudo aquilo que eles fazem, a gente tem que 

contar, isto também para os motivar. (P10). 

Nas aulas de recuperação vamos só fazer trabalhos, mas não em 
grupo, cada um faz o seu. (P10). 

Pois agora é uma cartolina por cada um e cada um tem que fazer a 

sua. (P10). 
 

 

QUADRO 38 - NOVAS EXIGÊNCIAS NA RELAÇÃO PEDAGÓGICA: CONVERSAR, OUVIR, DISCIPLINAR 
TEMA CATEGORIAS SUBCATEGORIAS INDICADORES 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Práticas pedagógicas têm que ser diferentes. (P1). 
Não podemos trabalhar com estes miúdos como trabalhamos com os 

outros. (P1). 

As aulas não podem ser idênticas às outras aulas do curso normal. 
(P1). 

(Estes cursos) têm que ter uma componente prática muito grande. 

(P1). 

Nem sempre têm essa componente prática. (P1). 

Diversificação de estratégias. (P1). 

(Estes cursos são) como as unidades capitalizáveis. (P1). 
O professor tem de usar muitas metodologias diferentes. (P3). 

Os alunos têm que estar sempre a participar (ler textos, ou a participar 

em debates sobre os textos, a ver documentários, a analisar 
documentários, filmes, trabalhos de grupo). (P3).  

Temos de estar sempre a usar estratégias diversas. (P3).  

São alunos completamente diferentes (utilizando) pedagogias mais 
ativas tudo (a aula corre) bem. (P3) 

(Nós os professores) Temos de adaptar estratégias, atividades ao ritmo 

das turmas (CEF). (P4). 
Em cada dia reinventar (o professor) estratégias. (P4). 
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Novas exigências na 

relação pedagógica: 

conversar, ouvir, 

disciplinar 

Nos cursos CEF, esse reinventar de estratégias de forma a estimular 
os miúdos, a motiva-los, a interessa-los é um desafio. (P4). 

(A forma de dar a teoria a estes alunos) a partir de pequenos textos 

dos miúdos, de cada um, das suas experiências de vida (…) pegar 
nesses textos individuais. (P4). 

Em cada aula, é preciso reinventar processos. (P4). 

Implica que cada professor reinvente estratégias por forma a tornar as 
aulas menos teóricas e mais práticas. (P4). 

Tem de haver o reinventar da forma como o professor está na aula 

para haver algum êxito. (P4). 
O maior desafio é encontrar diferentes formas, é conseguir o gosto (de 

estarem na aula). (P4). Ensinar-lhes (aos alunos), algumas regras de 

cidadania, de ética. (P5). 
Exigir (aos alunos) determinadas regras, que eles têm necessariamente 

de cumprir. (P5). 
Tentando propor tarefas que fossem mais do seu agrado, mais 

motivantes, por vezes ligeiramente mais lúdicas. (P6). 

(Os alunos) preferem muito mais estarem a fazer e a mexer, do que (o 
professor) estar ali a explicar a mesma coisa mas de uma forma mais 

teórica. (P7). 

Foi muito difícil fazê-los acreditar que conseguiam atender (o cliente) 
em inglês. (P8). 

As coisas (os trabalhos) têm que ser feitas na aula, senão eles não 

fazem. (P10). 
Só que para fazer no computador, é difícil, porque na aula nós só 

temos um computador. (P10). 

Muitas vezes, eu peço para fazerem à mão e depois em casa passam 
no computador. (P10). 

 

QUADRO 39 - LUTAR CONTRA O INSUCESSO 
TEMA CATEGORIAS SUBCATEGORIAS INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

IV 

AVALIAÇÃ

O GLOBAL 

POSITIVA 

DOS CEF 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Atingir 

(substantivo) 

OBJETIVOS do 

sistema 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Lutar contra o 

insucesso 

E o ensino e a escola tem que ser agradável, simpática, mas tem que 

haver regras e normas. (P1). 
(Os alunos) têm que perceber que na sala de aula há determinadas 

coisas que não podem fazer. (P1). 

A família e alunos não perceberem que a escola é uma instituição que 
tem regras, que tem normas e que têm que ser cumprida. (P1). 

(O aluno) indisciplinado é castigado é suspenso. (P1).  

O problema (da indisciplina) persiste, porque quando ele voltar o 
aluno volta a fazer o mesmo. (P1). 

Trabalhar com computadores é bastante motivador e os alunos 
cumprem a tarefa. (P2). Eles gostam dos computadores. (P2). Arranjar 

estratégias que sejam interessantes para eles. (P2). A estratégia para 

combater a indisciplina é conversar com os alunos. (P2). Estes alunos 
têm que perceber que aquilo (os CEF) é uma oportunidade que eles 

têm. (P3). 

Cada vez que se levanta um problema de indisciplina, se pegarmos 
pelo impulso, não é a melhor maneira de o agarrar. (P4). (Fatores de 

disciplina) a segurança do professor. (P4). A disciplina acontece se o 

professor estiver seguro da matéria. (P4). Manter a calma, o sangue 
frio e não embandeirar no braço de ferro, no jogo do mais forte. (P4). 

Desarma-los (aos alunos) desarmam-se quando a gente (o professor) 

ao compreende. (P4). 
Falar (com os alunos) sobre os motivos dessa indisciplina. (P4). 

Fazê-los (aos alunos) refletir sobre a sua própria atitude. (P4). (O 

professor) manter a calma e chamá-los à razão sobre o seu próprio ato, 
ajuda a desmobilizar (o fator indisciplina). (P4). 

A necessidade (para a haver menos indisciplina) de haver regras 

comuns a todos os professores (da mesma turma de CEF). (P5). 
Guiarmo-nos (professores) todos por elas (mesmas regras). (P5). 

Há muito desconhecimento, ainda temos a ideia de quem vai para o 

ensino superior é que tem sucesso. (P8). 
É um prestigio conseguir sair da escola com a certificação académica 

e com a certificação profissional, porque os alunos do (CEF) são 

reconhecidos a nível do trabalho. (P8). 
Eles acabam por melhorar essa autoestima, essa expectativa e no 

interesse pelos estudos, inclusivamente, muitas vezes, procedem 

estudos, em cursos, nomeadamente, cursos profissionais no 
secundário. (P9). 

A dificuldade em obter sucesso (por parte destes miúdos. (P9). 

Se não tivessem esta oportunidade de andar neste curso (CEF) 
dificilmente tiravam o 9º ano. (P10). 

Eles não levam trabalhos para casa, os trabalhos têm que ser feitos na 

aula, trabalhos de grupo, ou trabalhos individuais têm que ser feitos na 
aula, porque em casa eles trabalham muito pouco ou nada. (P10). 

As coisas (as tarefas) têm que ser feitas ali na mossa frente, que é para 
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eles tirarem as dúvidas. (P10). 
Um trabalhito dele (de um aluno do CEF) até foi para a exposição. 

(P10). 

 

QUADRO 40 - PERMITIR NOVAS COMPETÊNCIAS 
TEMA CATEGORIAS SUBCATEGORIAS INDICADORES 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Benefícios para 

os alunos 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Permitir novas 

competências. 

(Os alunos) adquirirem alguma competência para vir a fazer alguma 

coisa no futuro. (P1). Os cursos são (uma ideia) muito bons. (P1). 

(Uma ideia) que é positiva. (P1). 
É uma boa saída (profissional) para eles. (P1). Têm disciplinas que 

lhes dão alguma competência, a nível profissional. (P2). Um CEF é 

um curso de Educação e Formação para jovens. (P2). Há CEF para 
adultos. (P2). 

Um CEF é uma oportunidade que estes alunos têm de concluir a 

escolaridade obrigatória, que neste momento é o 9º ano. (P2). Os 
Cursos de Educação o Formação são vocacionados para os nossos 

alunos com insucesso. (P2). 

Os CEF são válidos têm disciplinas de formação geral e disciplinas 
mais viradas para uma área profissional. (P3). 

Há o curso de Informática. (P3). Há o curso de Práticas Comerciais. 

(P3). (O CEF) É uma hipótese dos alunos aprenderem de uma forma 
diferente. (P3). Estes alunos continuarem na escola. (P3). Ficam com 

um diploma profissional. (P3). O CEF é um curso mais voltado para a 

prática. (P3). Têm “Cidadania e Mundo atual” o que permite dar uma 
outra visão do mundo. (P3). 

Convidar outras pessoas a vir à sala de aula (…) se calhar tornava o 

curso mais prático. (P4). (Os CEF) um contributo para a sua (dos 
alunos) formação enquanto cidadãos. (P4). (Os CEF) é mais um 

tempo em que se proporciona a descoberta de si. (P4). (Os CEF 

proporcionam) a autodescoberta de outros valores, valores de 
cidadania, valores da vida. (P4). Estes cursos CEF são para tirar da 

rua quem na rua estava. (P4). 

Eles aprendem uma profissão e teoricamente ir para o mercado de 
trabalho. (P7). 

No fim sempre conseguem aprendem (os alunos do CEF) qualquer 

coisa quer seja numa disciplina ou noutra. (P7). 
Estou a preparar miúdos para irem para o mercado de trabalho. (P7). 

Um formador não é um professor de qualquer área, um formador tem 

uma dinâmica diferente, é uma pessoa que é formada naquela área. 
(P8). 

´Nós (professores) temos uma maneira completamente diferente de 
funcionar. (P8). 

Num curso CEF, o grupo turma é constituído por alunos que estão em 

risco de abandono escolar, alunos alvo de processos disciplinares, 
jovens que já tiveram algumas retenções. (P9). 

Os cursos CEF, para além de formação escolar dá aos alunos, uma 

qualificação profissional e portanto, um acesso ao mercado de 
trabalho à vida ativa. (P9). 

Dá-lhes (aos alunos do CEF) grande parte dos conhecimentos. (P9). 

Quando vão para o mercado de trabalho eles dão uma resposta muito 
positiva. (P9). 

  

Muitas vezes eles, até prosseguem estudos no secundário, que é de 
facto, a cereja no topo do bolo. (P9). 

Há (alunos) muitos que seguem para o 10º ano. (P10). 

Muitos deles (alunos do CEF) conseguem tirar o 12º ano. (P10). 

 

QUADRO 41 - CONSTITUI-SE COMO UMA SEGUNDA OPORTUNIDADE 
TEMA CATEGORIAS SUBCATEGORIAS INDICADORES 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Alguns deles (…) tornam-se até bons alunos e empenhados. (P1). Um 

ou outro (aluno) poderá interessar-se mais pelo curso. (P1). Os cursos 

são positivos. (P1). Estes cursos são importantes. (P1). (Os cursos) 

permitem que alunos com mais dificuldades (venham a ter sucesso 

profissional). (P1). (Alunos) com outros problemas, possam ter um 
desempenho, (…) no futuro numa profissão e serem muito bons. (P1). 

Os miúdos não têm que (…) seguir o ensino normal e seguir para a 

universidade (…), ter uma licenciatura. (P1). Estes cursos, aparecem, 
de modo a motivar os alunos de modo a tirar pelo menos na 

escolaridade obrigatória. (P2). 

A nossa preocupação foi fazer com que os alunos mudassem de 
atitude. (P2). 

Depois então a preocupação dos alunos adquirirem conhecimentos. 

(P2). 
O aluno mude de atitude. (P2). 

O formando mude de atitude. (P2). 
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Constitui-se como 

uma segunda 

oportunidade 

Os alunos gostam de estar na escola, não se importam de estar no 
intervalo. (P2). 

Os alunos vão melhorando. (P2). 

Os CEF ajudam a modificar o comportamento dos alunos perante a 
escola. (P3). 

Os alunos não reprovam do 1º para o 2º ano. (P3). 

A filosofia destes cursos (CEF) é positiva. (P4). 
Estes cursos têm um lado positivo, é que (os alunos) estão na escola. 

(P4). 

(Os alunos de descubram) enquanto pessoas, enquanto cidadãos. (P4). 
(Os alunos) se descubram a si próprios, que sejam capazes de não 

terem vergonha daquilo que de melhor há neles. (P4). 

Procurar que ele (aluno) reconheça que o erro está ali e que o deve 
corrigir. (P4). 

Tem uma oportunidade de corrigir (o erro). (P4). 
(O CEF) permite a alguns alunos concluírem a escolaridade 

obrigatória. (P6) 

(O CEF) tem a possibilidade da dupla certificação. (P6). 
Concluído  (o CEF) eles (os alunos) prosseguem os estudos. (P6).  

É uma oportunidade que se lhes dá para eles tirarem o 9º ano porque 

senão não o faziam, isso é um benefício, é bom para eles. (P10). 
 (Os alunos) ficam com o 9ºano têm a possibilidade de irem trabalhar 

para o Comércio. (P10). 

(O CEF) dá-lhes ferramentas que lhes vão ser, futuramente, muito 
importantes. (P10). 

Estes cursos (os CEF) são bons, porque são portas que se abrem a 

estes alunos, que dificilmente iriam conseguir prosseguir nos estudos, 
portanto é uma segunda oportunidade e eles no fundo eles querem 

tirar o 9º ano. (P10). 

 

QUADRO 42 - OUTROS 
TEMA CATEGORIAS SUBCATEGORIAS INDICADORES 

   

 

 

 

Outros  

(A grande diferença dos CEF) passa pela possibilidade que os miúdos 
têm de sucesso. (P5). 

(A grande diferença dos CEF) passa pela possibilidade que eles 

(alunos) têm de aprender alguma coisa. (P5). 
(Um aspeto positivo dos CEF) é permitir que os alunos consigam ter a 

escolaridade obrigatória. (P5). 

(Aspeto positivo do CEF) é manter (os alunos) cá na escola. (P5). 
Os programas (do CEF) são efetivamente muito leves, mas acabam 

por contribuir (para a educação/formação dos alunos) (…) vão 
tocando em várias áreas do conhecimento. (P5). 

Nos Cursos de Educação e Formação as turmas são mais reduzidas e 

nós chegamos com mais facilidade aos miúdos. (P5). 
Nos CEF podemos dedicar-nos (nós professores) mais aos miúdos. 

(P5). 

O CEF tem que ser muito mais prático (do que nos cursos ditos 
regulares). (P5). 

(Os alunos ) vêm (para um CEF) porque é a única hipótese que eles 

têm e depois estão ali, num curso CEF, com dinâmicas diferentes. 
(P7). 

(As potencialidades desta modalidade formativa) são não os deixar 

abandonar a escola, não os deixar entrar na droga, não deixar andar 
por aí sem fazer nada. (P7). 

O curso tem coisas boas. (P7).  

Tento adequar todas as regras que podem ser adequadas ao mercado 
de trabalho à nossa sala de aula (…) porque estou a preparar miúdos 

para irem para o mercado de trabalho. (P7). 

 
(A maior potencialidade do curso) é a parte funcional do curso que é a 

certificação profissional, a formação a certificação profissional. (P8). 

A filosofia (dos CEF) é a da formação e do desenvolvimento 
vocacional. (P8). 

(O CEF) é o espaço privilegiado para o desenvolvimento vocacional. 

(P8). 
(Através do CEF) vamos também desenvolver nos alunos a tal 

vocação. (P8). 

(Os CEF contribuem para a educação/formação dos alunos pois) têm a 
ver com questões com a cidadania, com a forma de estar, com  o 

conciliar interesses, com a pesquisa de mercados, com a profissão, 

com o que essa profissão pode dar, com a defesa de direitos enquanto 
trabalhadores e pessoas. (P8). 

(É o) Curso de Educação e Formação que lhes transmite 

conhecimentos para a inserção na vida ativa. (P10). 
(Os alunos do CEF) vão fazer o estágio e vão para as lojas e vão para 

os armazéns, fazem etiquetagem, fazem o controle do stock e 
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(reconhecem que o conhecimento que foi transmitido na aula é útil). 
(P10). 

A informação que foi passada (na aula) é muito boa (sem ela os 

alunos do CEF) só a iriam adquirir com a experiência de anos a 
trabalhar no comércio. (P10) 

Se um aluno há de ficar com o 7º ano ele aqui tem oportunidade de 

ficar com o 9º ano. (P10). 
Muito deles não têm intenção de seguir e quando tiram o curso CEF 

eles depois até querem seguir um curso profissional, continuar, 

portanto, isso é uma porta que se abre. (P10). 
Eles (alunos do CEF) ficam todos satisfeitos, todos querem ir lá para o 

quadro. (P10). 

 

QUADRO 43 - FALTA DE “MEIOS” 
TEMA CATEGORIAS SUBCATEGORIAS INDICADORES 

 

 

 

 

 

 

 

 

V. 

AVALIAÇÃ

O GLOBAL 

NEGATIVA 

DOS CEFS 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ESTRUTURAS 

Frágeis  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Falta de “meios”. 

Meios As escolas não estão adaptadas. (P1). 

(as escolas) têm dificuldades em se adaptar a este tipo de cursos. (P1). 

As escolas não estão preparadas para essa mudança. (P1). 
A maioria das turmas é de cursos normais. (P1). 

Estes cursos funcionam muito melhor numa escola profissional. (P1). 

Os cursos profissionais são quase que um grupo à parte e isso traz 
problemas, de funcionamento. (P1). 

Falta de estrutura desses cursos para funcionar nas escolas. (P1). 

Não estou a ver nenhum aspeto negativo. (P2). 
Os alunos não são muito pontuais. (P2). 

Os alunos têm tendência a ver o professor como o inimigo que os 

aborrece e castiga. (P3). 
(Na escola tem de haver) menos burocracia (…) para os (alunos de 

CEF) levar lá fora (visitas de estudo). (P4). 

(A escola) não nos fizesse perder tanto tempo e pudéssemos levá-los 
onde a aprendizagem se faz de forma mais prática (visitas de estudo). 

(P4). 

Aulas (fora da sala de aula) haver essa permissão, mais espontânea, 
com menos constrangimentos (por parte da escola). (P4). 

Oferecer-se aos miúdos a possibilidade de fazer um estágio, vender-se 

a ideia que depois poderão encontrar emprego e depois não se 
concretizar. (P5). 

Estruturas  

As escolas não estão adaptadas. (P1). 
(as escolas) têm dificuldades em se adaptar a este tipo de cursos. (P1). 

As escolas não estão preparadas para essa mudança. (P1). 
A maioria das turmas é de cursos normais. (P1). 

Estes cursos funcionam muito melhor numa escola profissional. (P1). 

Os cursos profissionais são quase que um grupo à parte e isso traz 
problemas, de funcionamento. (P1). 

Falta de estrutura desses cursos para funcionar nas escolas. (P1). 

Não estou a ver nenhum aspeto negativo. (P2). 
Os alunos não são muito pontuais. (P2). 

Os alunos têm tendência a ver o professor como o inimigo que os 

aborrece e castiga. (P3). 
(Na escola tem de haver) menos burocracia (…) para os (alunos de 

CEF) levar lá fora (visitas de estudo). (P4). 

(A escola) não nos fizesse perder tanto tempo e pudéssemos levá-los 
onde a aprendizagem se faz de forma mais prática (visitas de estudo). 

(P4). 

Aulas (fora da sala de aula) haver essa permissão, mais espontânea, 
com menos constrangimentos (por parte da escola). (P4). 

Há falta de materiais de apoio (nos cursos CEF). (P5). 

Socorria-me dos recursos sugeridos no programa, nem sempre estão 
disponíveis na escola. (P5) 

Coisas (recursos) tão simples como filmes, se o queremos utilizar (ao 

filme) temos que o comprar. (P5). 
Eles (alunos) não têm onde se documentar. (P5). 

O professor que dá CEF (deveria estar mais liberto de outras tarefas), 

continua a ter turmas de ensino regular e não consegue desdobrar-se 
para todas elas (as turmas). (P5). 

Não há manual. (P6). 

 

QUADRO 44 - FALTA DE COMPREENSÃO 
TEMA CATEGORIAS SUBCATEGORIAS INDICADORES 

  Falta de 

compreensão 

 (Distribuir um serviço desta natureza, CEF) a professores que 

conhecem a modalidade mas não fazem diferença. (P8). 

 

QUADRO 45 – MÁ SELEÇÃO 
TEMA CATEGORIAS SUBCATEGORIAS INDICADORES 
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(Má) seleção 

 

No ensino regular, tudo o que é miúdo que é mais cábula quer passar 
para o CEF. (P5). 

Tem que haver uma seleção (dos alunos) por parte da escola. (P6). 

Não são os alunos que têm mais dificuldades ou problemas mais 
graves que devem ir para o CEF. (P6). 

Havendo vários tipos de CEF, com vários tipos de formação (os 

alunos) têm que ser encaminhados para o curso que lhes desperte mais 
interesse. (P6). 

Oitenta por cento dos alunos (que foi para os CEF) respondeu que foi 

a escola que os inscreveu. (P7). 
Vinte por cento (veio para os CEF porque gostava de Informática. 

(P7). 

(Os alunos) escolheram Informática porque não havia mais opções, 
era o único CEF que abriu e foram colocados ali. (P7). 

 
Não perceber a filosofia de funcionamento dos CEF, e mandar para 

estes cursos meninos que não têm qualquer pretensão de ser assíduos, 

de cumprir programas e de assimilar conteúdos como acontece noutro 
curso qualquer. (P8). 

Mandar-se para o CEF meninos só porque são mal comportados. (P8). 

 

 

QUADRO 46 – POUCA ACEITAÇÃO DOS CEF 
TEMA CATEGORIAS SUBCATEGORIAS INDICADORES 

 INSERÇÃO 

Frágil  DOS 

CEFS NA 

ESCOLA 

 Pouca aceitação dos 

CEF. 

Toda a gente olha para os CEF de lado. (P7). 

Os professores mais antigos (pensam) que o CEF é só violência, que 

os miúdos são muito desleixados e malcriados. (P7). 

 

QUADRO 47 – FALTA DE PRESTÍGIO DOS CEF 
TEMA CATEGORIAS SUBCATEGORIAS INDICADORES 

    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Falta de prestígio dos 

CEF. 

A grande dificuldade que eu sinto é a incompreensão da parte da 
escola para a realização de tarefas, de projetos, de atividades. (P1). A 

(direção) escola não entende (a dinâmica dos cursos de educação e 

formação) e cria obstáculos. (P1). A direção da escola não entende 
(que os cursos se articulam de maneira diferente dos outros cursos). 

(P1). 

(A direção da escola) põe entraves à contagem das horas (das visitas 
de estudo). (P1). 

(A direção) não conta as horas de formação dadas. (mas as aulas, 

distorcendo a filosofia dos CEF). (P1). 
Nós somos professores e por vezes não sabemos lidar com determinas 

situações. (P2). 

É pôr os alunos a trabalhar porque eles boicotam tudo. (P2).  
Os alunos querem conversar connosco. (P2). 

Os alunos querem brincadeira e sentá-los é complicado. (P2). 

É complicado por os alunos a trabalhar. (P2). 
Os alunos são indivíduos faladores e boicotam o trabalho. (P2).  

Os alunos não querem estar na sala de aula. (P2).  

Os alunos estão constantemente a arranjar estratégias para sair o que 
provoca indisciplina. (P2). 

O professor não tem uma continuidade naquilo que está a fazer. (P2). 

Os alunos não querem estar dentro da sala de aula, o problema é estar 
dentro da sala de aula. (P2). 

Devia haver materiais de apoio. (P3). 

O programa está com coisas muito genéricas. (P3). 
Nós (professores) temos de criar todos os materiais. (P3). 

Tive que adaptar coisas por falta de material de apoio. (P3). 

Não temos formação específica. (P3). 

Experimentar sempre metodologias diferentes. (P3). 

Os professores têm de fazer os materiais pedagógicos. (P3). 
Sinto falta de material de apoio. (P3). 

Estamos sempre muito isolados (sou só eu do meu grupo a dar aulas 

num CEF) não podemos trocar experiências ou informações com 
ninguém. (P3). 

Estes alunos não aguentam aulas expositivas. (P3). 

Estes alunos não foram preparados, nem foram mentalizados para 
aquele tipo de cursos (CEF) (P3). 

Estes alunos andam ali a perturbar a aula, a desafiar o professor, para 

ir (em) para a rua. (P3). 
(A ideia de que a própria escola, os pais, os alunos ) têm de que os 

CEF são um horror. (P3). 
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Estes cursos (CEF) têm muito má fama por isso há pais que não 
querem que os filhos os frequentem. (P3) 

Eu digo aos meus alunos: “ temos que dar credibilidade a estes cursos 

alternativos”. (P3)  
As minhas grandes dificuldades foi conseguir sempre paciência, poder 

de encaixe, de repensar sempre, de me requestionar sobre o que é que 

vou fazer (…) para que lá estejam, para que me acompanhem. (P4). 
A maior dificuldade pensar como vou motivá-los. (P4). 

A motivação (dos alunos) implica sempre um ajuste constante. (P4). 

A paciência (do professor) esgota-se porque somos humanos. (P4). 
Constantemente a mandar calar (os alunos) (P4). 

Não posso (o professor) perder o tempo a estar sempre a mandar calar. 

(P4). 
(Dar aulas a CEF) implica muita disponibilidade mental. (P4). 

 

QUADRO 48 – OUTROS 
TEMA CATEGORIAS SUBCATEGORIAS INDICADORES 

   

 

 

 

Outros 

Quando eles (alunos de CEF) querem passar novamente para o ensino 
regular têm muita dificuldade em acompanhar. (P5). 

Eles (alunos de CEF) depois não entram efetivamente no mundo do 

trabalho. (P5). 
Têm aquele estágio mas são poucos (os alunos CEF) que depois 

seguem (na profissão). (P5). 

O grau de exigência (do CEF) poderá não os preparar bem. (P6). 
As taxas de abandono (do CEF por parte dos alunos) são elevadas. 

(P6). 

São turmas problemáticas (do CEF) reúnem alunos com várias 
retenções e por isso forma encaminhados para o curso (CEF). (P6). 

A falta de expectativas (dos alunos do CEF). (P6). 

Tem que haver informação por parte da escola (aos alunos que 
queiram ir para o CEF). (P6). 

 

QUADRO 49 - (IN)SUFICIÊNCIA FORMAÇÃO BASE 
TEMA CATEGORIAS SUBCATEGORIAS INDICADORES 
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R A FILOSOFIA 

EDUCATIVA 

DOS CEF 

 

 

 

 

 

 

 

(In)suficiência 

Formação base 

(A) minha formação de base, nunca teve nada a ver com este tipo de 
cursos. (P1). 

A minha formação de base ajuda para uns módulos e não ajuda para 

outros. (P3). 
A experiência ajuda sempre. (P3). 

(A minha formação de base) é Geografia e acaba por ser muito 

abrangente, quando trabalhamos cidadania e Mundo Atual posso 
pegar em vários temas e reuni-los. (P5). 

A minha formação de base (matemática) não está propriamente 

direcionada para este tipo de cursos (…) é uma questão de tentar 
adaptar, e tentar simplificar pegando nos vários níveis (a que estão os 

alunos). (P6). 

A minha formação de base dá-me todas as armas para puder trabalhar 
com eles, dar conta a nível da matéria, dar os conteúdos que devem 

ser dados. (P7). 

Aqui a formação de base não ajuda muito, é sobretudo, acho que nem 
todos os professores terão perfil para esta oferta formativa. (P9). 

 

QUADRO 50 - UTILIDADE DE FORMAÇÃO ESPECÍFICA PARA CEF 
TEMA CATEGORIAS SUBCATEGORIAS INDICADORES 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Utilidade de 

Formação 

específica para 

CEF 

 Deveriam ser professores com alguma formação mais específica. 
(P1). 

(Formação em) prática pedagógica. (P1). 

Não há professores especializados. (P1). 
Não tive qualquer tipo de formação para (lecionar) estes cursos. (P1). 

Os meus colegas não terão tido (formação para lecionar os CEF). 

(P1). 
Uma formação com base em práticas de diversificação de práticas 

pedagógicas em sala de aula. (P1). 

(Formação) em como controlar a sala de aula com atividades 
diferentes. (P1). 

Tenho algumas carências e sempre que posso faço formação nestas 

áreas. (P2). 
Eu sou de opinião que haja formação contínua sempre. (P2). 

Formação contínua fundamentalmente sobre a indisciplina. (P2). 

Estes cursos exigiam formação específica para os professores. (P3). 
Formação no método high scope. (P3). 

O professor devia ter uma formação especial. (P3). 

Era bom que houvesse uma formação qualquer que nos ajudasse com 
estes alunos. (P3). 

A formação contínua é um grande contributo. (P4).A sociedade vai 
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evoluindo, vai mudando e nós (professores) temos que nos ir 
adaptando às novas sociedades, a maneira de estar dos jovens, para 

não perder de todo esta compreensão que eles trazem do mundo, se 

houver formação ajuda muito. (P4). 
Formação, tudo aquilo que se prenda com cidadania, com 

desenvolvimento social e pessoal, com o humanismo, com os 

valores, o eixo axiológico de sempre, fazê-los (aos alunos) 
reconhecer esses valores é muito importante. (P4). 

Formação específica da disciplina (também é importante) (P4). 

A outra formação (sem ser ligada à disciplina) ajudará sempre a 
reinventar as estratégias para por em prática (…) a matéria específica 

da formação científica. (P4). 

Acho que faz sentido (uma formação específica para professores de 
CEF). (P5). 

Talvez (uma formação específica para professores de CEF) nesta 
coisa do relacionamento, desenvolver uma maior proximidade com o 

aluno, trabalhar a empatia. (P5). 

 (Formação específica para professores de CEF) Fazer cursos, ações 
de formação ao nível da psicologia relacional. (P5). 

(Era importante nos CEF) integrar as diferentes disciplinas, num 

princípio de área de projeto, tentar pegar nos vários módulos e 
construir um trabalho que abrangesse todas as disciplinas. (P5). 

Imagino que a formação contínua pudesse ajudar a minimizar as 

dificuldades (em dar CEF). (P6) 
(Não há necessidade de formação específica para lecionar este tipo 

de cursos) vai da experiência do professor, da experiência e da 

sensibilidade do professor. (P7). 
Dar aulas é um percurso, a experiência é que vai contar. (P8). 

Uma formação contínua de a pessoa saber lidar com essas turma 

(CEF). (P10). 
(Formação específica para dar aulas a CEF) Talvez dinâmica de 

grupos e qualquer coisa relativa ao aspeto psicológico, ter formação, 

no sentido de saber lidar com estes alunos. (P10). 

 

 

QUADRO 51 - REQUISITOS PARA PROFESSOR  DO CEF 
TEMA CATEGORIAS SUBCATEGORIAS INDICADORES 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Requisitos para 

prof de CEF. 

 As competências do professor ter flexibilidade. (P3). 

O professor não pode ser rígido. (P3). 
O professor tem que gostar de fazer coisas diferentes. (P3). 

(O professor tem que ter) Competência na disciplina que se ministra. 
(P4). 

(O professor tem que ter) Uma experiência de vida bastante grande. 

(P4). 
(O professor tem que) compreender sobretudo os problemas que 

existem na nossa sociedade. (P4) 

(O professor tem que) compreender certos percursos. (P4). 
(O professor tem que) ter uma grande formação humanista. (P4). 

(O professor) não se pode limitar à sua própria disciplina, mas 

alargar-se do ponto de vista humanista. (P4). 
É necessário (que o professor) seja exigente. 

Nos CEF tem que haver (por parte do professor) o elástico da 

tolerância, tem de se deixar esticar mais um bocadinho. (P4). 
É uma prova de resistência (para o professor dar aulas aos CEF). 

(P4). 

Qualquer professor pode dar CEF. (P5). 
(As competências do professor são) saber ouvir, conseguir orientá-

los (aos alunos), sem recorrer ao autoritarismo saber demonstrar 

autoridade. (P5). 
Principalmente, no início, quem não está habituado a esse tipo de 

cursos, não tendo formação, torna-se bastante complicado (…) 

chegar aos alunos. (P6). 
O grupo de professores que deveria constituir uma equipa 

pedagógica no CEF, deveriam ser os professores mais antigos porque 

teoricamente são os que têm mais experiência. (P7). 
(Competências profissionais do professor) ter muita paciência. 

(P7).Ter a noção de como hás-de tratar um aluno. (P7). 

Os professores que deveriam dar estes cursos deveriam ser os 
professores mais velhos, porque teoricamente já têm a perspicácia de 

(…) dizer este aluno tem que trabalhar desta forma. (P7). 

Nem todos os professores servem para dar aulas práticas. (P7). 
Competências profissionais (do professor) são imensas. (P9). 

Temos competências científicas que sempre foram exigíveis. (P9) 

 As competências relacionais. (P9). 
As competências ao nível da adequação de conteúdos, de estratégias 

de ensino aprendizagem. (P9). 
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É importante, o professor de um CEF, esteja nas reuniões de equipa 
pedagógica, porque nas reuniões de equipa pedagógica podes 

partilhar. (P9). 

Com a experiência e com a partilha de experiências, acabas por ter 
um contributo que te ajuda, a lidar com este tipo de jovens. (P9). 

(O professor do CEF) tem que ter as disciplinas adequadas para 

poder dar (esse CEF). (P10). 
(O professor do CEF) tem (que ter) boas bases que ajuda muito 

depois a transmitir o conhecimento (aos alunos). (P10). 

Um professor do CEF tenha que ser mais tolerante. (P10). 
Compreender muitas vezes a dificuldade dos alunos, temos de ir ao 

encontro das dificuldades deles e dar-lhes mais oportunidades. (P10). 

Rigorosos temos de ser sempre, mas temos que lhes dar mais 
oportunidades, não nos podemos cingir só aos testes. (P10). 

Um trabalho, um teste correu-lhes mal, temos que lhes dar mais 
tarefas, fazer muitas tarefas para eles conseguirem (ter sucesso). 

(P10). 

Não se pode gritar muito com eles (alunos do CEF), eles é que gritam 
connosco. (P10). 

 

QUADRO 52 - RELAÇÃO PESSOAL 
TEMA CATEGORIAS SUBCATEGORIAS INDICADORES 

  

Relação pessoal 

 O professor tem de conversar com eles, dar-lhes atenção. (P2). 

O professor tem de perceber porque é que eles são assim. (P2). 
Cumprimento-os (aos alunos) sempre, obrigo-os (Os alunos) a 

cumprimentarem-me quando passam por mim, chamo-os à atenção 

(quando não o fazem). (P5). 
(O professor que leciona um Curso de Educação e Formação) tenta 

aproximar-se muito mais dos alunos. (P6). 

(O professor de CEF) já começa a saber que determinado aluno tem 
que ser tratado de determinada forma. (P7). 

Não vale a pena dar um trabalho (àquele aluno do CEF) porque já 

sabes que não o vai fazer. (P7). 
(No CEF) cada caso é um caso. (P7). 

Para mim eles são os “meus meninos”. (P7). 

Temos que ser mais do que professores, nós somos educadores (…) 
temos de lhes lembrar algumas regras que os pais se esqueceram de 

lhes dar. (P7). 

A relação que se estabelece com os alunos e no contrato pedagógico 
que acaba por ser ali estabelecido é a capacidade que tens. (P9). 

Um apoio um bocadinho mais individualizado, porque estes alunos 
precisam de um acompanhamento mais personalizado. (P9). 

 

QUADRO 53 - ESFORÇO DO PROFESSOR 
TEMA CATEGORIAS SUBCATEGORIAS INDICADORES 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Esforço do 

professor 

 É preciso realmente despender muita da nossa energia e do nosso 

tempo. (P2). 
O professor está preocupado em dar formação em transmitir-lhes 

conhecimentos. (P2). 

Como professora foi um desafio (dar aulas ao CEF). (P5). 
É um desgaste muito grande para aquilo que se consegue no final. 

(P5). 

Tento fazer coisas diferentes (utilizar metodologias diferenciadas e 
diversificadas com os alunos do CEF). (P5). 

Pode-se tentar criar um jogo, para aprender os países e as capitais. 

(utilizar metodologias diferenciadas e diversificadas com os alunos 
do CEF). (P5). 

Criar jogos, recortar, fazer puzzles, fichas de caráter mais lúdico, 

mostrar filmes, realizar filmes, fazer ditados.  
Os materiais (utilizados na sala de aula do CEF) eram construídos 

por mim. (P6). 

Tentar adaptar a prática letiva e os materiais disponibilizados em 

função do grupo. (P6). 

Da parte do professor há um maior esforço (em dar aulas ao CEF). 
(P6). 

Os professores terem calma e conseguirem lidar com eles (alunos do 

CEF). (P7). 
Em termos pedagógicos eles (professores do CEF) têm que arranjar 

formas para saber, para verificar, quais são as dificuldades de 

determinado aluno. (P7). 
Os professores, pedagogicamente, têm que tentar perceber quais são 

as dificuldades que eles (alunos do CEF) têm, arranjar fórmulas de 

chegar até eles com base no pouco conhecimento que eles têm. (P7). 
Eu ando sempre “em cima” deles. (P7). 

Tens que estar sempre a puxar poe eles (alunos do CEF). (P7). 



127 
 

Tens que estar sempre em cima deles. (P7). 
Eu tive que arranjar trabalhos diferentes para todos eles (alunos 

CEF). (P7). 

Os materiais que utilizo na sala de aula (CEF) são todos criados por 
mim, a nível da internet, os exercícios são criados por mim, também, 

nesse aspeto é muito mais trabalhoso para o professor. (P7). 

Tens que dizer exatamente a mesma coisa, mas de forma 
completamente diferente. (P7). 

(O professor tem que )tentar que os alunos aprendam qualquer coisa 

e que prossigam os seus estudos. (P7). 
Tento ao máximo incutir-lhes regras que devem ser utilizadas em 

sociedade, (…) tirar o chapéu quando entram na sala de aula. (P7). 

 A relação pedagógica que se estabelece com estes alunos, tem que 
ser diferente, a planificação dos conteúdos também tem que ser 

elaborada de uma outra forma e obedece a critérios diferentes, a uma 
avaliação diferente, a estratégias diferentes. (P9). 

Um CEF exige adequações curriculares, exige uma relação 

pedagógica diferente, mais assertiva. (P9). 
Acaba por ser mais exigente ao professor porque tem que pensar 

melhor tanto a nível da sua planificação como a nível da seleção de 

instrumentos e critérios de avaliação, da seleção de estratégias de 
aprendizagem, de eventualmente, de envolvimento de projetos, 

porque estes alunos têm que trabalhar muito numa componente 

prática. (P9). 
Para haver menos indisciplina, de início tem que haver assertividade. 

(P9). 

Há regras e vamos funcionar com este tipo de regras. (P9). 
Ir ao encontro das motivações dos alunos e envolver todos os alunos. 

(P9). 

Tens que ser sempre muito assertiva, eles têm que perceber que há 
um conjunto de regras que estão ali instituídas, essa é a base e a 

partir dali, construir e vamos ao encontro dos interesses deles. (P9). 

Tentar sempre fazer um trabalho, planificar um trabalho, pela 
componente prática, e sempre com muita assertividade, 

estabelecendo sempre uma relação empática. (P9). 

Há muita dificuldade em transmitir-lhes (aos alunos do CEF) o 
conhecimento. (P10).  

Eu sou uma pessoa que tento ter um relacionamento bom com os 

alunos. (P10). 
Às vezes a pessoa não tem paciência, às vezes a pessoa esgota a 

paciência. (P10). 

Abrir sempre diálogo ou fazerem perguntas uns aos outros. Já tenho 
feito assim: “ Vá agora vem para aqui um e faz algumas perguntas, 

vá escolhes um e começas a perguntar”. (P10).  

(os alunos do CEF) tentam mentir sempre. (P10). 

 

QUADRO 54 - AVALIAÇÃO POSITIVA DA EXPERIÊNCIA NOS CEF 
TEMA CATEGORIAS SUBCATEGORIAS INDICADORES 

   

 

Avaliação positiva da 

experiência nos CEF 

Vai-se fazendo (o saber trabalhar com estes alunos) à medida da 

experiência que as pessoas (os professores) têm. (P1). 
A experiência diz-me que são realidades diferentes (os níveis de 

progresso dos alunos) no espaço aula. (P1). 

Foi uma experiência (dar aulas aos CEF) muito interessante. (P4). 
Foi um desafio. (P4). 

(Lecionar os CEF) de alguma forma foi positiva. (P4). 

 

QUADRO 55 - RITMOS DE APRENDIZAGEM DIFERENTES 
TEMA CATEGORIAS SUBCATEGORIAS INDICADORES 

   

 

 

 

 

 

Ritmos de 

aprendizagem 

diferentes. 

 

 

 

(É necessário) professores tenham experiência para acompanhar 
alunos com ritmos de aprendizagem diferentes. (P1). 

O professor (deve) acompanhar esses ritmos diferentes. (P1). 

(É preciso que o professor) assista a esses alunos com ritmos 

diferentes. (P1). 

O professor tem que ter essa capacidade de, na mesma sala no 
mesmo espaço, (acompanhar alunos com ritmos diferentes. (P1). 

Tu não consegues um ritmo certo dentro da sala de aula (alunos de 

CEF). (P7). 
Certos conteúdos programáticos, podem ser trabalhados com estes 

jovens de uma forma mais intensa. (P9). 

Teres que fazer um trabalho diferente para que haja sucesso junto 
daqueles alunos. (P9). 

(No CEF) tens vários tipos de alunos e tens de tentar dar resposta a 

todos. (P9). 
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ANEXO 3 –P3 (TRANSCRIÇÃO DE UMA DAS DEZ ENTREVISTAS)  
 
 

A Entrevista que se segue teve lugar no dia 19 de maio de 2011, das 18.00 h às 19.20h numa sala dum 

agrupamento de escolas de Lisboa. O tema da entrevista foi sobre: Necessidades de formação dos 

professores nos Cursos de Educação e Formação (CEF) - Contributos para o seu estudo. Com este 

trabalho, pretendemos descrever a realidade do CEF e saber como é que os professores podem 

contribuir para melhorar o desempenho dos alunos que frequentam estes cursos onde se visa conhecer 

dificuldades e eventuais necessidades de formação dos professores destes cursos. Esta entrevista seguiu 

um guião pré-elaborado onde se explicitam os objetivos gerais e específicos desta tarefa. A entrevista 

foi gravada e transcrita integralmente, com a autorização da entrevistada, a quem foi assegurada a total 

confidencialidade do conteúdo da mesma. 

  

Entrevistador (EN): Muito obrigada por me teres recebido, por não te importares de falar comigo. Esta 

entrevista, tem como o propósito de perceber Necessidades de formação dos professores nos Cursos de 

Educação e Formação (CEF) - Contributos para o seu estudo. Tudo será confidencial, o nome dos 

professores não será referido. Se eventualmente estiveres interessada em acompanhar este estudo, estará 

tudo à tua disposição. Se me dás licença então eu vou começar já. 

Ora, como é que se proporcionou a tua vinda para um Cursos de Educação e Formação CEF? 

Professora (P3) – Foi o que restou para mim, pronto na distribuição de serviço, não é? Pronto alguém 

tinha de ficar com os CEF, não é? E fiquei. Também já tinha alguma experiência, já o ano passado tive 

CEF, mas foi porque teve de ser. Não há realmente uma distribuição de serviço de acordo com o perfil, 

com a sua vontade ou com a sua…isso não há. 

EN- Ao fim ao cabo foi uma questão de horário? 

P3-Exactamente. 

EN – Eu gostava de saber que diferença ou quais as diferenças que encontra entre os cursos, ou que acha 

mais prementes, entre os cursos CEF e os outros cursos que tem ensinado, no ensino dito normal quer seja 

do básico quer seja do secundário que já lecionaste? 

P3- As diferenças são enormes, não é? A todos os níveis, não é? Começa logo pelo tipo de alunos que 

temos, é completamente diferente grande parte dos alunos dos CEF já são alunos que ou já abandonaram 

a escola, não é? Outros foram acumulando insucessos escolares continuamente, muitos deles por questões 

disciplinares, nem sempre foi por falta de capacidades ou por dificuldades de aprendizagem, pronto e eu 

acho que esse também é um problema dos CEF… na maior parte dos casos acabamos por ter alunos que 

por problemas disciplinares, por dificuldades em cumprir as regras do ensino regular, por chumbar 

sucessivamente e por se encaminhado para as turmas CEF e é por isso que as turmas CEF são tantas vezes 

complicadas e problemáticas, não tanto pela questão das dificuldades, percebes, da experiência que tenho 

tido diz-me isso. Pronto há sempre ali um conjuntinho de alunos que de facto tem dificuldades e tal, mas 

não é o que predomina, não é.. 

EN- É mais uma questão de indisciplina. 

P3- É, na maioria dos casos é uma questão de indisciplina, não conseguem avançar, alguns deles são 

espertíssimos, passa pelo comportamento deles, pela disciplina e pronto e como os CEF são 

essencialmente cursos mais práticos que têm programas diferentes, mais flexíveis, têm módulos que nós 

também podemos escolher, que são mais do interesse dos alunos, mais ou menos. Pronto acabam por ser 

programas mais flexíveis. É diferente daquele programa do ensino regular que temos mesmo de dar 

aquilo e naquela sequência essa é também uma grande diferença podermos escolher entre vários módulos, 

pronto. Ah… outra diferença… mas também são alunos completamente diferentes são alunos que não 

conseguem ouvir-nos durante muito tempo, portanto eles têm que estar sempre a fazer qualquer coisa e 

têm que estar constantemente a ser motivados para fazerem alguma coisa porque senão.. não fazem. São 

alunos que recusam a escola, não querem aprender, não querem cumprir as normas da escola, portanto 

uma pessoa tem de ir sempre experimentando metodologias diferentes, porque às vezes com uma turma, 

eu tenho duas de CEF, funcionam com uma não funcionam com outra, não é? Portanto é preciso estar 

sempre a ver muito bem a turma, conhece-los, estás a perceber? E usar muitas metodologias diferentes, 

têm que estar sempre a participar, continuamente, ou a ler textos, ou a participar em debates sobre os 

textos, a ver documentários, a analisar documentários, filmes, não é? Temos de estar sempre a usar 

estratégias dessas, pronto, trabalhos de grupo estás a perceber? Portanto é uma aula completamente 

diferente da do ensino regular com a vantagem que temos também mais tempo… não temos aquela coisa 

do programa que é muito extenso e que tem que ser terminado, é diferente. Agora se isto resulta ou não, 

isso aí já é outra conversa. 

EN – Quais são os aspetos que acha positivos e também quais os aspetos negativos de um curso CEF? 
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P3  – Então os positivos são de facto uma hipótese de eles aprenderem de uma forma diferente, e 

continuarem na escola, não é? Sem ser no ensino e isso por vezes resulta em muitos casos. Já me 

aconteceu ter maus alunos no ensino regular e no CEF modificam-se. Alguns alunos modificam o seu 

comportamento perante a escola. Isso acontece por vezes. No fundo é a hipótese de permitir que passem, 

nesse aspeto o CEF facilita muito. Eles não reprovam do 1º para o 2º ano. Sim. Esse é um aspeto positivo. 

O aspeto negativo é que estes alunos exigiam de facto, da parte dos professores uma formação específica. 

Pronto, porque realmente são cursos completamente diferentes, que nos exigem métodos de trabalho 

diferentes, muitos métodos diferentes, não sei... às vezes não sei, esta história do texto e depois tem 

perguntas sobre o texto, para os envolver mais. Mas depois há aqueles alunos que dizem: “ Não faço!” 

Pura simplesmente, aí a estratégia não resulta se ele não faz, percebes? Não faz porque não lhe apetece, 

porque acha que não é capaz, percebes? Eu acho que os CEF devia ser realmente completamente 

diferente, disto que nós fazemos, não sei. Eu também não conheço os métodos todos. Mas aquele método 

o High scope. A minha irmã tem uma escola e utiliza esse método com os miúdos e ela até me explicou 

que esse método se iniciou nos EUA, exatamente com turmas problemáticas e é realmente tudo diferente, 

eles escolhem. O professor planeia as tarefas, mas eles depois podem escolhe-las. Pronto estás a ver o 

método eu agora não sei assim de cor, e aí penso, que se calhar, isso podia funcionar com estes miúdos e 

se calhar funcionar, sensibilizava-os mais nas tarefas, é pá não sei, com os miúdos funciona lindamente, 

com os pequenitos funciona muito bem, depois eles é muito engraçado, eles não vêm o professor como o 

inimigo. Enquanto nós desde pequeninos nos habituamos a ver o professor como aquele que está ali para 

nos aborrecer, não eles vêm o professor como membro da equipe, é muito engraçado ver isso. Nos CEF as 

coisa têm de funcionar dessa maneira, não é? Porque logo à partida estes alunos vêm, têm tendência a ver 

o professor, mesmo como um inimigo, está ali para os aborrecer, para os castigar, estás a perceber? É 

também o resultado das experiências negativas que eles já tiveram. …A relação inicial no 1º ano é 

complicada… uma espécie de guerra, pronto, que eles querem fazer ao professor, portanto tem que haver 

ali, uns ajustamentos, a pessoa enfim… diferente, percebes nesse aspeto é completamente diferente, e isso 

pronto faz-nos perder algum tempo, evidentemente, até eles verem que o professor do CEF não é como 

um outro professor, embora o outro professor também esteja ali para eles, …. É nesse aspeto que eu acho 

que quem dá aulas a turmas CEF devia ter uma formação, de facto, e isso não existe, estás a perceber? 

Não existe e era muito importante que existisse. Porque muitos problemas disciplinares que existem nos 

CEF é porque nós também estamos habituados a funcionar com as outras turmas, que reagem de forma 

diferente, estes não. Quando um professor se impõe, às vezes eles não gostam estás a perceber? Tem que 

haver ali uma aproximação quase pessoal aos alunos, para eles começarem a trabalhar, faço-me entender 

ou não? E pronto no fundo o aspeto negativo é não haver uma formação para que as coisas funcionem 

melhor, depois consegue-se depois a meio do ano. No 2º ano funcionam bem, mas ao princípio há ali um 

choque’’ 

EN- O que é que tu pensas sobre os cursos, sobre estes cursos? São válidos não são válidos? 

P3 - Eu acho que são, eu acho que são sempre válidos, não é? Mas agora lá está. Depende …são sempre 

válidos o que eu não sei é quanto à empregabilidade aí é que eu tenho dúvidas. Pronto. Agora, acho que 

são válidos porque eles acabam por ter disciplinas de formação geral e depois disciplinas mais viradas 

para uma área profissional, aqui na escola temos os de informática. Informática é uma coisa que é 

essencial para qualquer emprego, não é? E depois temos as Práticas e Técnicas Comerciais, pronto que os 

alunos podem terminar o 9º ano e ir trabalhar para uma loja, não é? E têm ali … uma série de noções que 

os podem ajudar e ficam com um diploma profissional, baixinho mas sim eu acho que são úteis e cada 

vez mais, acho que sim. 

EN- Se tu tivesses que explicar o que é um curso CEF, um Curso de Educação e Formação a alguém que 

não fosse professor, como poderias dizer, explicar? 

P3- Pronto é um curso que está mais virado para a prática, ao fim ao cabo, e que permite também prepará-

los, no fundo para uma profissão, partindo do princípio que esses alunos não têm intenção de ir para o 

ensino superior, portanto é uma alternativa aos cursos superiores, e nem toda a gente é obrigada a tirar 

cursos superiores, nem toda a gente tem aquelas capacidades cognitivas, nem de trabalho, estás a 

perceber, para tirar um curso superior, portanto acho que é uma hipótese, acho que é, portanto eu acho 

que tem lugar no nosso sistema de ensino, precisa é de ter mais trabalho, precisa de ser mais bem 

preparado, percebes? Mais prático, não é? E pronto é uma alternativa à via de ensino, faculdade, ensino 

superior. Isto assim em termos muito genéricos, não sei achas que devia dizer mais alguma coisa?  

EN – Em que medida é que os Cursos de Educação e Formação contribuem para a formação e educação 

dos alunos, isto se calhar, tu já respondeste, mas pronto. 

P3 – Sim, para a formação é claro que contribuem, não é? Claro que contribuem para a formação deles. 

Era para a formação e 

EN – e educação. 

P3- Para a formação e educação, não é? Pois devem contribuir para a formação e educação. Eu acho que 

sim, eles depois têm a cidadania e o mundo atual que permite dar-lhes uma visão do mundo e também do 
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que é esta escola da cidadania, o que é ser cidadão, para estes alunos às vezes é um bocado complicado, o 

que é que é ser cidadão e a questão dos direitos e dos deveres e a história de participar na sociedade, não é 

muito fácil. Claro eu acho que contribui para a formação deles, embora seja sempre uma formação que é 

muito difícil, nos CEF é muito difícil, tudo aquilo nos CEF é muito difícil, com muita insistência, com 

muito trabalho, mas acho, claro que contribui, acho que contribui. 

EN- Qual é o teu grau de satisfação ou o teu grau de insatisfação pessoal da tua atuação num Curso de 

Educação e Formação? 

P3- A mim pessoalmente dá-me satisfação, pronto, apesar de dar muito trabalho, muita chatice, no início 

é complicado, temos que conhecer que alunos é que estão ali, é complicado, mas lá está dá-me satisfação 

porque é um desafio. Vejo isso como um desafio e pronto e gosto, gosto dessa vertente e depois posso 

trabalhar de uma maneira também diferente. Estás a perceber? Porque sinto que tenho mais tempo, de 

usar outras estratégias e outros métodos, pronto e isso também, também é bom. Portanto, também é bom a 

pessoa está a fazer um trabalho diferente e isso também é bom, nesse aspeto satisfaz-me. Só não me 

satisfazem os problemas disciplinares que ocorrem mais no início do ano, pronto, mas lá está, encarando 

como uma desafio, é satisfaz-me, apesar dos problemas todos satisfaz, porque é diferente, 

EN- Quais são as competências profissionais mais exigíveis a um professor nesta situação? 

P3- As competências, eu acho (tosse) eu acho tem que ser a flexibilidade, acho que uma pessoa tem que 

ser flexível, não pode ser muito rígida com nada. Estás a perceber? Ter flexibilidade, ah… tem que gostar 

de fazer coisas diferentes, não é? Gostar de fazer coisas diferentes, usar outras estratégias e outros 

métodos e tem que se preocupar muito mais em conhecer cada aluno, a esse nível é um bocadinho de 

psicologia. É um bocadinho de psicologia e de jeito, é importante tem que ter essas coisa e depois devia 

ter formação, lá estou eu a bater na mesma tecla, devia ter formação, uma formação especial, são turmas 

de facto diferentes, mas é isso tem que se preocupar mais em conhecer o aluno e estar sempre muito 

disponíveis para conversar com eles, que eles gostam muito de conversar também de outra coisas e de nos 

conhecer, percebes, precisam muito…lembras-te daquela ação de sexta-feira? Eles precisam de ter uma 

relação pessoal. São alunos que precisam ali de uma relação pessoal, é fundamental esta relação pessoal 

única, precisam mesmo, e só se essa relação pessoal funcionar bem, se se estabelecerem laços de 

confiança e respeito é que o resto funciona bem, é incrível, nas outras turmas não é assim, não é precisa a 

relação pessoal. 

EN- Como descreveria a relação pedagógica nestes cursos ao nível da tua satisfação pessoal, naturalmente 

terá que ser diferente com já disseste, é mais personalizada 

P3- A minha satisfação pessoal na relação… 

EN- pedagógica. 

P3- É positiva, é positiva, no início peguei em turmas que não conhecia, peguei no OI, que já era uma 

turma do ano passado que teve outra professora, e ao principio não foi fácil, não foi fácil atingir aquilo 

que é necessário para as coisas funcionarem bem, agora neste momento já está tudo bem e na outra turma 

que foi o 1º ano, pronto também houve ali aquele período, como é que têm que se comportar e como é 

que se fala e o que eu exijo deles, mas depois as coisas começaram todas a correr bem neste momento, é 

positivo, é. Gosto de estar com eles, pronto é cansativo mas é um grau de satisfação pessoal, é positivo, 

‘?gosto de trabalhar com as turmas ao princípio é que aquilo é complicado. 

EN- Quais as dificuldades mais sentidas no desempenho da tua prática letiva? 

P3- Dificuldades? Ó pá devia haver mais materiais de apoio, o programa está assim com coisas muito 

genéricas, estás perceber? Tem o tema e depois tem coisas muito genéricas, pronto e depois nós é que 

temos de fazer tudo. Nós temos de fazer tudo, temos de criar todos os materiais, estás a perceber? Porque 

há, acho que foi a Porto Editora tem assim uns manuais, mas também não gosto muito daquilo e depois se 

fosse estar a dizer aos alunos para comprar eles tinham de comprar uma data de livros, estás a perceber? 

Também não é assim muito viável. São… dão muito trabalho e temos de estar a pensar muito bem como é 

que vamos dar estes temas à turma, com que materiais, temos de fazer os materiais, temos de fazer tudo, 

percebes temos de fazer tudo, e era bom se houvesse já alguns materiais feitos, por pessoas que tivessem 

experiência, experiência e que pudessem ser mais adequados ao tipo de alunos que nós temos. Porque eu 

quando fui para os CEF ninguém me disse nada como é que era, tinha a minha experiência do ensino 

regular e depois... e as turmas também foram logo duas e agora o que é que eu faço? Não é? Às tantas 

acabava por aproveitar fichas de geografia estás a perceber? Ah…mas depois para eles não funcionavam 

e depois tive que adaptar as coisas, pronto sinto falta de material de apoio. E depois estamos sempre 

muito isolados, é porque tu repara no grupo quem dá CEF sou só eu, portanto nem sequer posso trocar 

experiências ou materiais com colegas do grupo, porque sou eu a única pessoa a dar e por isso estamos 

assim um bocadinho isolados. Não temos formação específica, não temos materiais e não podemos sequer 

trocar experiências ou informações com ninguém, os outros grupos é a mesma coisa, não é? Não sei, não 

sei eles têm o Inglês, o Inglês é o Inglês, Português embora adaptado, no meu caso dou geografia, e a 

disciplina que eu dou é Cidadania e mundo Atual e há temas que até têm a ver com a geografia, não é? 

Urbanização Sustentável, energias….a população, pronto isto tem a ver com a geografia. Agora...depois 
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há outros temas que não têm nada a ver com geografia, o trabalho é feito de uma forma isolada não è? Em 

relação aos outros temas uma coisa é a população em termos da geografia e outra coisa é a população no 

âmbito da cidadania e mundo atual que é completamente diferente. Pronto olha vai-se aprendendo com o 

tempo e vai-se tentando melhorar. 

EN- Em que medida é que a tua formação te ajuda na prática pedagógica na tua atual função (acabaste por 

já teres falado, mas...)? 

P3- A minha formação base, a nível pedagógico, científico? Sim ajuda, claro que ajuda para alguns 

módulos ajuda para outros não, não têm nada a ver com a geografia. Depois em termos pedagógicos claro 

que a experiência ajuda sempre. Ajuda, ajuda, mas lá está é muito diferente, ajuda um bocadinho mas são 

aulas diferentes. Ajuda sempre um bocadinho. 

EN- Que dificuldades enfrentas no desempenho da tua docência, se calhar é um pouco parecida …com 

estes cursos específicos. 

P3- Dificuldades? Isso são os aspetos negativos que eu já referi, falta de formação específica 

EN- Claro, quando falas em formação específica que tipo de formação? 

P3- Alguém que tivesse experiência e que tivesse já um leque alargado de conhecimentos, e experiências 

ao nível de trabalho com estes alunos, são alunos difíceis que estão ali todos juntos, não é? Acho que 

exige, não é? Porque também para escolhermos temos de conhecer quais são as hipóteses todas e eu sinto 

que não as conheço todas, não é? Há imensas possibilidades que eu desconheço. Eu falei-te no High 

scope, que ouço a minha irmã falar e não sei quê...e dou por mim a pensar “Olha isto era capaz de resultar 

bem, a verdade é que eu não conheço, não trabalhar com aquilo, não sei como é que aquilo funciona, estás 

a perceber? Se calhar há pessoas que conhecem, não é? E que podiam pelo menos dar a conhecer, não é? 

Dar a conhecer, não sei estás a perceber aquilo que eu quero dizer. Pronto acabamos por aprender, assim 

na prática, com os erros que vamos fazendo e se calhar havia outras maneiras de trabalhar com eles, 

melhores, mais eficazes e que nós não usamos, porque, por desconhecimento, estás a perceber? E se 

calhar existem. 

EN- A formação contínua faria sentido? 

P3- Claro que fazia, mas não há nada, não há nada que dê formação ao nível de trabalhar com estas 

turmas com estes alunos, porque são alunos completamente diferentes, completamente diferentes. Pronto 

está bem, pedagogias mais ativas, tudo bem, é evidente que eles não aguentam aulas expositivas, mas isso 

não basta, estás a perceber? Eu acho que isso não basta. Acho que deviam ser mais organizados, mais…, 

mais trabalhados, não basta dizer então tudo bem, os meninos não conseguem fazer o ensino regular. 

Pronto vão para os CEF e toca a andar, percebes? E agora, olha os professores que se desenrasquem que é 

mesmo assim, e depois há muita coisa que corre mal, pois tem que correr mal, pois se não há uma 

preparação definida para aquilo, as coisas correm bem por acaso, não correm bem porque até temos 

experiência, ou porque até nos preparámos, mas perde-se muito tempo e há um grande desgaste que se 

calhar até podia ser evitado. Pronto, tanto pela nossa parte como pela parte dos alunos, era bom que 

houvesse uma formação qualquer que nos ajudasse a trabalhar com estes alunos. Dá ideia que às vezes o 

sistema, não está muito preocupado, realmente, com estes cursos, percebes? Dá ideia que é mais uma 

forma de, de trabalhar para a estatística, e de arranjar uma maneira de os meninos que têm problemas no 

ensino regular, conseguirem o 9º ano e agora vai ser o 12º ano, que as coisas, depois se vão desenrolar e 

se facto depois aquilo é útil para os alunos, é realmente útil para os alunos, não há muita essa 

preocupação, estás a perceber? Fazem uns papéis e tal com uns objetivos e tal e o perfil, o que é que vai 

sair daqui, mas é um bocadinho, não há uma real preocupação com estes alunos, com estas turmas e que 

devia haver. Mesmo ao nível da escola tu sabes com é, os CEF é aquela turma que é o caixote do lixo. É 

encarado muito como o caixote do lixo, Ah aquele aluno do CEF, no fundo deviam ser turmas que toda a 

escola devia estar empenhada, percebes? Esta maneira de nós vermos…e às vezes até os próprios 

professores: “Aí, vou para o CEF e não devia ser assim, e quem dá aulas aos CEF devia estar motivado, 

devia de ter vontade de dar aulas ao CEF, estás a perceber? Porque senão as coisas vão funcionar pior, 

estás a perceber?.. é muito difícil, as primeiras aulas, os primeiros meses são muito difíceis, de facto e  

não devia ser nada assim , estás a perceber? Até porque estas turmas podem ser muito motivadoras 

também para o professor, por serem realmente diferentes e acabam por ser.. 

EN- Na tua maneira de ver quais os fatores que dificultam a disciplina na sala de aula? Falaste que havia 

indisciplina, não é? 

P3- Sim, sim, sim então eu acho que os fatores são: também alguma impreparação da nossa parte porque 

não sabemos muito bem lidar com alunos que ao longo da sua escolaridade, não têm cumprido as regras, 

e sabes como é que é, numa turma às vezes não precisas de ter muitos, às vezes basta três ou quatro que 

não cumprem as regras, não é? Não cumprem as regras, acham que o professor é o inimigo, portanto estão 

ali um bocadinho para boicotar, não para trabalhar em equipa, mas para boicotar o trabalho do professor e 

dos colegas, não é? Ora isso obviamente que gera indisciplina, estão ali, sentem-se obrigados a estar ali, 

não gostam da escola ou porque tiveram insucessos acumulados ou porque tiveram problemas 

disciplinares acumulados, não gostam da escola, o professor à partida é o inimigo, não têm motivo 
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nenhum para se portar bem. Só têm é motivos para se portar mal e depois influenciam os colegas, como é 

óbvio, não é?  

EN- E o que é que se poderia fazer para, enfim, haver menos indisciplina? 

P3- É pá, isso lá está, tem a ver com a formação, para já os alunos que vão para o CEF, que se matriculam 

nos CEF, também têm que ser muito bem preparados, estás a perceber? E não é o caso, muitas vezes eles 

vão para o CEF porque é uma coisa mais fácil é só para obterem o 9º ano, e não há uma preparação para 

os alunos do CEF, pronto e que tem de haver, estás a perceber? Eles têm que saber que é um percurso 

alternativo, é preciso explicar-lhes que, agora perdi-me um bocado, eles têm que perceber que aquilo é 

uma oportunidade que têm, que vão ali para trabalhar, para estarem empenhados e para trabalharem em 

equipa, o professor não é o mau da fita, não está ali para lhes fazer mal, portanto a ideia é uma equipa e 

vão trabalhar de forma diferente, mas vão trabalhar na mesma, percebes? Apesar de serem disciplinas 

diferentes, temas diferentes e até com critérios de avaliação e pesos diferentes, é na mesma trabalho, o 

que se verifica é que muitas vezes os alunos que integram as turmas dos CEF é que estão ali, parece que é 

para passar o tempo, para depois no final receberem o diploma, que obviamente, que eles sabem que lhes 

dá jeito terem o diploma do 9º ano e agora futuramente o do 12º ano, e isso não pode ser os alunos, 

mesmo eu quando encaminho os alunos da minha direção de turma para os CEF tenho uma conversa séria 

com eles, não é? É preciso os diretores de turma ou a própria escola ter uma conversa muito séria com 

estes alunos, porque senão às tantas temos ali um bando de marginais, porque é autenticamente às vezes 

são mesmos uns marginais que não estão preparados, nem foram mentalizados para aquele tipo de cursos 

não é? Depois vêm habituados ao ensino regular, em que perturbam a aula e vão para a rua, estás a 

perceber? E no fundo andam ali a perturbar a aula, a desafiar o professor, ir para a rua, pronto e isso não 

é… com aquele tipo de crédito?, não faz sentido, nem sequer faz sentido, porque eles têm ali horas, horas 

de trabalho, faz algum sentido irem para a rua’? Claro que no início, vão para a rua, mas se calhar se eles 

tiverem uma preparação qualquer, estás a perceber? Já não verem assim o CEF como um conjunto de 

meninos terroristas, os marginais, não é? E era, um bocado, essa ideia por parte da escola e por parte dos 

alunos que dizem não quero ir para o CEF e há pais que dizem: “Não quero que o meu filho vá para o 

CEF, porque já se está alastrar, estás a perceber? Essa fama, que eu acho que é péssima, está a perceber? 

Que o CEF é um horror, é o que eu digo aos meus alunos, então mas temos de dar credibilidade a esta 

forma de ensino alternativo, isto tem que ser credível, senão um dia vocês vão para o mercado de 

trabalho, pedem-vos o certificado ou o currículo. Um aluno do CEF? E ninguém vos quer, percebes, 

Portanto, eu acho que a escola deve ser muito mais exigente relativamente a estas turmas, porque senão 

não só estamos a dificultar o trabalho aos professores com estamos a retirar fama ao curso e isso é muito 

mau, então não é? É muito mau para eles, a ideia do CEF, não pode ser assim, tem que se levar isto mais a 

sério, não apenas como o último recurso para que alguns alunos arranjem mais habilitações, não pode ser 

assim. Senão vamos ter os alunos do ensino regular e depois vamos ter os alunos que frequentaram o 

CEF, que são o caixote do lixo não só da escola, mas da sociedade também, não é? Eu já me está a 

parecer, que possa ser estigmatizado, para um aluno e para o CEF. E realmente quando os pais me dizem: 

“Ai mas eu não quero que o meu filho ou que a minha filha porque esses cursos têm muito má fama.” A 

pessoa fica assim, és obrigada a pensar, mas o que é isto afinal? A ideia não é esta, não é? Portanto, eu 

acho que, não sei se os CEF vão acabar, se outra coisa qualquer, já se ouviu que iriam acabar, mas eu 

duvido, é impossível esta alternativa acabar, é uma estupidez, portanto vamos ter sempre estes miúdos, 

não é? Vamos tê-los sempre ou porque têm mais dificuldades ou porque têm problemas familiares, não 

cumprem as regras e não conseguem dar valor à escola, nem a aprender, isto vai sempre existir, aliás até 

nas turmas regulares existe. Portanto, como é que vamos trabalhar com estes alunos e temos de dar 

credibilidade, que é essencial, dar credibilidade aos CEF, percebes, não há mais nada? Já está 

EN- Não, agradeço-te e já agora achas que as perguntas estão claras ou achas que devem ser reformulados 

no sentido de serem mais percetíveis’. 

P3- Eu só não percebi muito bem uma, não sei se estava distraída, foi quando perguntaste as dificuldades 

que eu sentia… 

EN- Na docência 

P3- Na docência, dificuldades, e eu fiquei assim um bocado dificuldades, porque acabei por responder o 

mesmo que já tinha respondido antes, foi a única coisa que eu senti. Espera lá agora o que é que eu vou 

responder. 

EN- Às vezes as coisas acabam por já terem sido ditas na conversa 

P3- Pois é isso é normal, e eu também não sei o que é que me vais perguntar a seguir, (risos) enquanto no 

escrito nos lemos primeiro as perguntas e depois respondemos, na conversa estamos a dizer coisa que se 

calhar não eram para dizer ali, mas mais à frente. 

EN- O que importa mesmo é a tua opinião 

P3 – Não sei se fui clara, tentei ser sintética que isso ai tem pano para mangas. 

EN- Foste muito clara e queria agradecer-te 

P3- Gostei muito de falar contigo sobre estas coisas. 




