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RESUMO 
 

A importância da Supervisão e Orientação da Prática Profissional e a sua íntima relação 

com o desenvolvimento profissional dos professores é o eixo central deste estudo, 

baseado num quadro teórico de referência, em estudos empíricos e projectos de 

investigação já realizados. 

Dado o seu carácter contextualizado e heurístico, este estudo deve ser entendido como 

mais um esforço no sentido de acentuar a importância do conhecimento teórico para a 

melhoria das práticas. Assim, queremos perceber o desfasamento existente entre as 

concepções teóricas e a prática de coordenação de departamento curricular. 

A investigação decorre no âmbito da coordenação de seis departamentos curriculares, 

em três agrupamentos de escolas diferentes, cuja intencionalidade é a diversidade de 

experiências. Os dados recolhidos no ano lectivo de 2011-2012 dizem respeito ao 

desempenho profissional relativo ao ano lectivo anterior. O estudo situa-se no âmbito da 

investigação qualitativa e centra-se na entrevista e análise documental. O tratamento e 

compreensão da informação recolhida fazem-se no âmbito da perspectiva 

interpretativista, com recurso à análise de conteúdo.  

Os resultados alcançados demonstram que a Supervisão não é encarada como forma de 

promover o desenvolvimento profissional, uma vez que se encontra quase 

exclusivamente associada à Avaliação do Desempenho Docente e, enquanto processo de 

acompanhamento e apoio, destina-se aos professores inexperientes. Adjectivar o 

professor de reflexivo e a escola de reflexiva permanece um desafio. 

Comparando os resultados obtidos com o levantamento teórico efectuado concluímos 

que se torna urgente repensar as funções do coordenador de departamento, bem como a 

reorganização, constituição e funcionamento das estruturas intermédias que são os 

departamentos. Para além disso, urge reabilitar o conceito de supervisão, criar condições 

para que a escola seja um lugar de formação, supervisão, produção de conhecimento e 

articulação com a investigação académica. O despertar para a mudança é evidente, a 

forma de o conseguir é ainda um mistério. 

 



 

iii 
 

Palavras-chave: Supervisão, Supervisor, Departamento Curricular, 

Professor Reflexivo e Escola Reflexiva. 

  



 

iv 
 

ABSTRACT 
 

The focus of the present study is on the importance of Teacher Training Orientation and 

Supervision and its intimate relationship with teachers’ professional development, 

supported on a theoretical frame and precedent empirical studies and research projects. 

 

Given its context and heuristic character, this study should be understood as an effort to 

emphasize the importance of theoretical knowledge towards the improvement of 

practices. Thus, we aim at understanding the prevailing gap between theoretical 

conceptions and the coordination practices of the disciplinary group coordinator. 

 

The research takes place within the coordination of six disciplinary departments, in 

three different school groups, with the purpose of guaranteeing the diversity of 

experiences. The collected data, carried out in the period 2011-2012, involved the 

professional performance which had taken place on the previous school year. The study 

developed within a qualitative nature and is centered on interviews and the analysis of 

documents. These data were then submitted to an interpretative analysis procedure of all 

the information obtained by means of content analysis. 

 

Results suggest that Teacher Supervision is not looked upon as a mean to promote 

professional development, once it is almost exclusively associated to Teachers’ 

Performance Assessment, and foreseen as a way to monitor and support inexperienced 

teachers. Qualifying a teacher, and the school, as reflexive, remains a challenge. 

 

If we compare the results obtained, with the theoretical framework, we are led to 

conclude there is an urgent need to rethink the coordinators’ assignments as well as the 

reorganization, constitution and functioning, of the intermediate coordinating structures, 

which are the teachers’ departments. 

 

Not only so, it is urgent to rehabilitate the concept of supervision and to establish the 

conditions that will promote the school as a place of training, supervision and 

knowledge production, in articulation with academic research. The wakening of the 

change is clear; the way to achieve it is yet a mystery. 
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INTRODUÇÃO 
 

Este trabalho surge no âmbito da formação especializada em Supervisão e 

Orientação da Prática Profissional (SOPP) e intitula-se Supervisão e Orientação da 

Prática Profissional no exercício da coordenação de departamentos curriculares: da 

teoria à prática. Com o presente estudo pretendemos contribuir para a compreensão 

teórico-prática do desempenho de funções de supervisão e orientação da prática 

profissional ao nível da coordenação de estruturas educativas intermédias, neste caso, os 

departamentos curriculares. Trata-se de perceber, tendo em conta a literatura produzida 

e alguns estudos realizados, que articulação existe entre as propostas académicas e a 

prática docente ao nível da SOPP.  

Desde 1997 (Decreto-lei nº 95/97 de 23 de Abril) que a supervisão surge no 

âmbito da formação contínua de professores e, como tal, aliada à orientação da prática 

profissional. A sua maior visibilidade dá-se ao nível das estruturas de coordenação 

educativa e supervisão pedagógica. Assim, neste estudo, deter-nos-emos ao nível dos 

departamentos curriculares que estão previstos no artigo 4º do Decreto-lei nº 200/2007 

de 22 de Maio.  

Cada departamento curricular, de acordo com o Decreto-lei75/2008 de 22 de 

Abril, é composto por diferentes grupos disciplinares (Despacho nº 5328/2011). Parece-

nos o contexto profissional apropriado para estudar a questão do exercício da supervisão 

e orientação da prática profissional ao nível das estruturas de gestão intermédia, 

nomeadamente no que diz respeito ao coordenador de departamento curricular, a quem 

a lei atribui especificamente funções de supervisão. 

Este trabalho de investigação assenta no pressuposto de que a complexidade em 

articular o conhecimento teórico especializado com o exercício da prática é grande e 

assumimos como problema de investigação a existência do desfasamento entre o quadro 

teórico de SOPP e o desempenho dos Coordenadores de Departamento Curricular ao 

nível das suas funções de SOPP. Propomo-nos investigar em que consiste o exercício da 

supervisão por parte do coordenador de departamento, bem como perceber, do seu 

ponto de vista, as alterações daí decorrentes ao nível da prática profissional dos 

professores e a relação das suas funções supervisivas com a formação ou investigação 

especializada. 

São três as questões de investigação que definimos para nortearem este trabalho, 

a saber:  
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-Que funções, na prática, desempenha o coordenador de departamento enquanto 

supervisor?  

-Que efeito tem a SOPP, exercida pelo coordenador de departamento, no 

desempenho dos professores?  

-Que relevância é atribuída à investigação e formação especializada, pelo 

Coordenador de departamento (CD)? 

Definimos como objectivos deste trabalho conhecer o desempenho do 

coordenador de departamento ao nível da SOPP; identificar, na óptica do coordenador 

de departamento, alterações produzidas na prática profissional dos professores e 

clarificar a articulação entre a abordagem teórica e o desempenho de funções de SOPP. 

A profissão docente, sobretudo com a introdução do novo modelo de avaliação a 

partir de 2007, confrontou-se com a supervisão da prática profissional de todos os 

docentes e não a sua restrição à formação inicial, como acontecia até à data em que é 

publicado o Decreto-lei nº 95/97 de 23 de Abril e, mais recentemente, o Decreto-Lei 

15/2007 de 19 de Janeiro, com as alterações ao Estatuto da carreira Docente (ECD). A 

supervisão passa a fazer parte das competências e conhecimentos inerentes à profissão 

docente não só ao nível da prática pedagógica, como até então, mas também ao nível da 

formação contínua e avaliação do desempenho docente (ADD). Nestes últimos 

domínios referidos, a interiorização da prática supervisiva e a sua aplicação não 

parecem ter sido óbvias.  

Neste sentido, a decisão de realizar esta investigação prende-se com a 

necessidade sentida de questionar e repensar, ao longo do meu trajecto profissional, o 

desempenho das funções de SOPP atribuídas ao coordenador de departamento 

curricular. Pretende-se que as repercussões deste trabalho possam assumir-se como mais 

um contributo para a melhoria da prática profissional a partir de três importantes 

dimensões abordadas, a saber: teórica ou académica, prática ou acção e estudos ou 

investigações já realizadas anteriormente neste âmbito e que se constituem como mais-

valias para esta dissertação.  

Para a realização deste trabalho concorreram diversos factores que passo a 

descrever. Ao nível do contexto profissional, o facto de leccionar e exercer, numa escola 

pública de ensino básico e secundário, cargos de gestão enquanto vice-presidente do 

Conselho Executivo e cargos de gestão intermédia ao nível de diferentes estruturas 

educativas tais como direcção de turma, coordenação de departamento e grupo 

curricular e ainda o desempenho das funções de avaliação. Daí a necessidade da procura 
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de formação especializada para desempenhar a supervisão na prática quotidiana do 

desempenho profissional. 

Para além da prática profissional, o contacto com trabalhos realizados no âmbito 

da supervisão, nomeadamente dissertações de mestrados em que o exercício da 

supervisão surge associado às estruturas de coordenação e gestão intermédias 

(coordenação de departamento, coordenador de ciclo e director de turma, coordenador 

de projecto) ou ainda a sua relação com a construção da identidade profissional 

(trabalhos que oscilam entre 2002 e 2010), e a leitura de obras, artigos de investigação e 

conferências de autores de referência nesta matéria, nomeadamente Maria do Céu 

Roldão ou Isabel Alarcão, constituíram um estímulo decisivo para a realização deste 

trabalho. 

Em 2007, por ocasião da conferência sobre desenvolvimento profissional de 

professores para a qualidade e para a equidade da aprendizagem ao longo da vida, 

defendeu-se que a nível europeu tem de se repensar a formação de professores 

conducente à alteração de competências e práticas. A escola, enquanto organização, tem 

de diversificar responsabilidades e neste sentido, “Os professores necessitam de 

aprofundar as competências de trabalho em equipa e de participação no funcionamento 

dos órgãos pedagógicos” (Rodrigues M. L., 2007, p. 14). 

Também por essa ocasião, António Nóvoa referia-se ao fosso existente entre os 

discursos teóricos e as práticas profissionais, remetendo para a necessidade de se ter 

consciência desta questão e de dar voz aos professores. Neste sentido, entendemos que 

este trabalho deve constituir-se como mais um contributo, entre outros, para dar a 

conhecer e valorizar o trabalho dos professores e, simultaneamente, apontar e contribuir 

para o seu desenvolvimento profissional.  

Com este estudo pretende-se ainda um confronto entre a pertinência dos 

pressupostos teóricos e o desempenho prático das funções de supervisão, no sentido de 

maior consciencialização das práticas e melhoria das mesmas. Teoricamente, o ponto de 

partida para este trabalho situa-se numa convicção e numa pergunta de Isabel Alarcão: 

Portanto, já em 1987 tínhamos a convicção, mas ela tem vindo a intensificar-se e, hoje, pretendo 

alertar-vos para o papel da supervisão na linha da formação contínua mais do que propriamente 

da formação inicial e quem são esses supervisores institucionais? O ponto da situação do meu 

pensamento reside no seguinte: todos os que estão na escola são supervisores…mas convém que 

haja algumas pessoas que se sentem mais responsáveis por fazer correr a dinâmica supervisiva 

(Alarcão I. , 2009, p. 120). 
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Este trabalho de investigação apresenta-se organizado em cinco capítulos. Na 

introdução é definido o problema, são apresentadas as questões de investigação e os 

objectivos definidos para este estudo. Ainda na introdução é explicitada a motivação e 

pertinência para a sua realização. Nos dois primeiros capítulos, o trabalho apresenta um 

corpo teórico que serve de fundamentação para o estudo empírico posterior, baseando-

se essencialmente em referências bibliográficas nacionais e na forma como os autores 

explicam e encaram este tema. O terceiro capítulo diz respeito à metodologia de 

investigação utilizada, no quarto capítulo será apresentado o tratamento e análise de 

dados. No quinto capítulo proceder-se-á à discussão dos resultados e no sexto e último 

capítulo serão tecidas as considerações finais. 

No primeiro capítulo, designado por reconceptualização da supervisão, 

procurou-se caracterizar e delimitar o conceito de SOPP e pretendeu-se indagar sobre os 

novos paradigmas emergentes relacionados com o exercício da SOPP. Antes de mais, 

importa desenvolver o conceito de SOPP, o seu âmbito e objectivo e a sua relação com 

a formação contínua de professores, ou seja relacioná-la com o seu desenvolvimento 

profissional. Procurar-se-á contrapor os paradigmas vigentes e emergentes ao nível do 

professor e da escola, esclarecendo os conceitos de professor reflexivo e escola 

reflexiva. 

Dedicamos o segundo capítulo ao novo enquadramento, onde pretendemos 

conjugar pontos de vista dos autores sobre as funções do supervisor e o processo 

supervisivo, bem como apresentar uma perspectiva sobre o que se tem sido considerado 

relevante, a partir de estudos académicos especializados e projectos de investigação e 

ainda de alguns estudos empíricos realizados para aferir de algumas dificuldades e 

complexidades de articulação com a realidade.  

O terceiro capítulo remete-nos para as opções metodológicas de investigação e, 

dada a natureza deste estudo, consideramos a utilização do inquérito por entrevista e a 

análise documental a metodologia mais adequada. O mais sério motivo tem a ver com a 

possibilidade de dar voz aos profissionais. A natureza do objecto de estudo remete-o 

para o multicaso, variante do estudo de caso. Os vários sujeitos individuais enformam 

um sujeito colectivo de forma a termos uma compreensão mais abrangente de múltiplas 

perspectivas (Sá-Chaves I. , 2002, p. 37). O tratamento dos dados foi baseado na análise 

de conteúdo, quer das entrevistas, quer dos documentos. 
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No quarto capítulo a apresentação e análise dos resultados decorre numa 

primeira fase da exposição a partir da elaboração de quadros com categorias, sub – 

categorias, indicadores e unidades de registo/contexto e, numa segunda fase, analisam-

se os dados a partir da convergência ou divergência entre eles, das associações e da 

frequência com que são referidos pelos entrevistados. 

No capítulo quinto deste trabalho, discussão dos resultados, são retomadas as 

questões de investigação que estiveram na sua base e cada um dos objectivos 

estabelecidos para este estudo de forma a confronta-los com os dados obtidos e com o 

enquadramento teórico que os suportou. 

O sexto e último capítulo é dedicado às considerações finais. Estabelecemos 

algumas conclusões gerais e apontamos possíveis desafios. Também neste capítulo nos 

referimos às limitações deste estudo e apontamos algumas sugestões para investigações 

futuras.  

No final de cada subcapítulo será apresentado uma tabela ou quadro que 

pretendemos que seja entendido como explicação resumida do mesmo e que, embora 

não substitua o texto, o possa enriquecer, pois possibilita uma leitura globalizante e 

comparativa.  
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QUADRO TEÓRICO DE REFERÊNCIA 
 

 CAPÍTULO I - RECONCEPTUALIZAÇÃO DA 
SUPERVISÃO 

 
 

1. Supervisão e Orientação da Prática Profissional: uma nova 

abrangência 
 

Conhecer as funções supervisivas que fazem parte do desempenho de um 

coordenador de departamento, implica fazer uma incursão sobre a investigação 

educacional ao nível do entendimento teórico sobre a supervisão, no que à sua 

definição, âmbito e objectivos diz respeito, bem como compreender a perspectiva 

reflexiva defendidas pela teoria especializada sobre o professor e a escola.  

 

1.1 Definição  

Cronologicamente e em Portugal, o tema surge em 1987, pela mão de Alarcão e 

Tavares, e quinze anos depois dá-se a sua reconceptualização aliada à noção de “escola 

reflexiva”, formação contínua e desenvolvimento institucional, associada ainda a 

conceitos como: auto-reflexão, auto - formação, auto - questionamento e auto-avaliação. 

Neste sentido, o processo supervisivo, pode ir para além da sala de aula, da 

dimensão didáctica e, numa perspectiva de formação contínua, que promova o 

desenvolvimento profissional, perspectivar-se sobre a qualidade da educação que se 

pratica na escola, isto é, alargar-se à dimensão institucional educativa, que visa o 

desenvolvimento e a aprendizagem organizacionais. Estamos portanto, perante um 

redimensionamento da actividade supervisiva (Alarcão e Tavares, 2003). 

Podemos considerar que a supervisão pedagógica, num sentido mais restrito, 

refere-se à acção educativa no âmbito da sala de aula e a supervisão escolar, num 

sentido mais amplo, refere-se ao fora da sala de aula (desenvolvimento de projectos, 

organização de actividades de complemento curricular, relação com a comunidade, 

actividades de formação, etc). Nesta última acepção, a supervisão constitui-se como um 

processo de coordenação e apoio nas áreas curriculares e pedagógicas, bem como ao 

desenvolvimento e orientação profissional dos agentes educativos - SOPP. A supervisão 
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escolar deve associar-se a práticas de planificação, organização, liderança, apoio, 

formação e avaliação (Oliveira, 2001). 

No entender de Alarcão e Tavares (2003) estamos perante uma supervisão que 

vai para além da prática pedagógica, isto é, abrange a prática educativa, uma vez que 

não surge apenas no âmbito de um caso particular do ensino-aprendizagem, mas surge 

como uma forma de os professores se entre-ajudarem, desenvolverem e melhorarem a 

sua actividade de ensino e de educação numa dimensão de desenvolvimento e 

aprendizagem da própria instituição escola. 

Quanto ao termo supervisão, Vieira (2009) esclarece que tem sido associado ao 

exercício de poder, a funcionamento hierárquico, a controlo e prestação de contas. No 

entanto a autora discorda desta perspectiva e afirma que “uso frequentemente a palavra 

supervisão com V maiúsculo, acentuando a prevalência da Visão de educação nas 

práticas supervisivas.” (p. 2). A avaliação de desempenho veio revitalizar o conceito de 

Supervisão e tornar necessário esclarecê-lo em função do seu âmbito e objectivo, isto é, 

se estamos perante avaliação e controlo ou no âmbito da formação profissional, numa 

perspectiva crítica e emancipatória promotora do desenvolvimento profissional dos 

professores.  

Neste sentido, a SOPP visa o desenvolvimento e aprendizagem dos 

profissionais, ajudando a desenvolver capacidades de auto-supervisão, isto é, a 

capacidade do profissional para regular a sua acção. Para tal, é condição necessária que 

reflicta de forma constante e continuada sobre a sua prática dentro e fora da sala de aula 

e que partilhe com os seus pares. Desta forma, poderemos considerar a supervisão e 

orientação da prática profissional aliada à formação contínua como a alavanca da 

emancipação e da transformação. 

A este propósito, Danielson (2011) chama a atenção para as demais 

responsabilidades profissionais do professor, para além das pedagógico-didácticas, entre 

elas, a do seu aperfeiçoamento ou aprendizagem ao longo da vida, afirmando que “…a 

capacidade de reflectir sobre a prática docente é a marca do verdadeiro profissional” (p. 

190), a partir do espírito de colaboração e colegialidade. 

No entendimento de Alarcão e Tavares (2003) admitimos a existência de duas 

dimensões da supervisão - a vertical e a horizontal. A primeira cabe ao coordenador; a 

segunda, encarada numa perspectiva colaborativa, cabe a todos os docentes que 

pretendem enriquecer-se mutuamente, a partir da ajuda recíproca. Para tal, é necessário 

realçar a importância e a necessidade de se estabelecerem relações de cordialidade, 
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empatia e autenticidade, de forma a facilitar o trabalho entre pares e consequentemente 

o desenvolvimento profissional. Mas, não podemos deixar de referir que, muitas vezes, 

as políticas educativas implementam mecanismos de supervisão e controlo dos 

professores que contrariam a autonomia, a formação e organização colectiva dos 

docentes, impedindo muitas vezes que se sirvam do seu conhecimento e da sua 

experiencia para se desenvolverem profissionalmente (Sacristán, 1995).  

 

 

1.2 Âmbito  

Vamos focar-nos em vários âmbitos da SOPP, nomeadamente ao nível da 

Formação contínua, da sala de aula, da escola e da avaliação de desempenho. A 

supervisão estendeu-se ao âmbito da formação contínua, isto é, à formação em contexto 

de trabalho que, segundo Alarcão e Roldão (2008), ganhou não só um novo âmbito, mas 

também uma dimensão colaborativa, auto reflexiva e formativa. Caminhando na 

direcção da autonomia e da responsabilização. 

Segundo Nóvoa (1992), a formação inicial é apenas uma fase. A formação 

contínua deve garantir o desenvolvimento profissional, associada às ideias de 

continuidade e evolução. A formação não passa só pela aquisição de cursos, técnicas, 

conhecimentos, mas pelo trabalho de construção de conhecimento a partir da reflexão 

crítica sobre as práticas, em que cada participante é simultaneamente formador e 

formando, pois assenta na partilha e troca de saberes. Neste âmbito, a investigação sobre 

formação contínua em Portugal entre 1990 e 2004, refere-se essencialmente a 

construção de materiais ou a resolução de problemas do quotidiano; outros estudos 

remetem para o trabalho de pesquisa e discussão colaborativa do currículo.  

Torna-se necessário que os professores se auto - questionem e auto-avaliem. 

Também Sá Chaves e Amaral (in Alarcão, 2001) consideram que a formação contínua 

deve ser centrada na escola, com base na reflexão partilhada que permita ultrapassar o 

eu solitário, pois, estas investigadoras consideram que o eu solitário encontra-se preso a 

uma racionalidade técnica, à aplicação das receitas herdadas da formação inicial, dos 

normativos legais.  

O professor solitário é aquele que se isola, quer por insegurança, quer por receio 

de se expor. Isola-se na sua sala de aula, com a sua turma, na gestão dos conteúdos 

curriculares da sua disciplina, etc. O verdadeiro profissional é aquele que encara o seu 
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desenvolvimento profissional de forma contínua e em permanente evolução com o 

objectivo de melhorar a sua prática. Este desenvolvimento, considera a autora, deve 

atender à mais rica de todas as fontes: os colegas. Daí a imprescindível colaboração 

(Danielson, 2011). 

A superação do isolamento ou individualismo, das orientações idênticas e do 

professor transmissor de conhecimentos conduz a práticas colectivas, à emancipação 

profissional e produção de saber.“ A formação passa por processos de investigação, 

directamente articulados com as práticas educativas.” (Nóvoa, 1992, p. 28), num 

ambiente de debate e interacção. Os professores devem desempenhar um papel activo 

no seu processo de formação contínua, na concepção, acompanhamento, regulação e 

avaliação (fases do processo de formação segundo Nóvoa (1992)), em que a prática 

funciona como o elemento de análise e reflexão.  

A prática reflexiva implica análise e discussão entre pares, investigação 

(competência investigativa: reflexiva e teorizadora) ao nível da formação. “A “prática 

reflexiva” requer pois: (1) o recurso a conhecimento teórico e práticos prévios, (2) a 

teorização problematizadora da situação prática em apreço e (3) a produção de 

conhecimento susceptível de ser comunicado a outros, e mobilizado noutras situações” 

(Roldão, 2011, p. 217). Também para Sá-Chaves (2002) a “prática reflexiva” é definida 

como “exercício do conhecimento profissional não standard” (Sá-Chaves I. , 2002, p. 

160), isto é, cada situação requer uma resposta adequada, coerente, intencional e 

reflectida por parte do professor. 

Na perspectiva de Altet (2000) “…a tomada de consciência daquilo que um 

professor faz realmente, e das suas representações, é o ponto de partida da sua 

implicação de professor na mudança.” (Altet, 2000, p. 33). A autora põe a tónica no 

empenhamento do professor, daí que afirme que a formação contínua deve assentar na 

análise das práticas. Não basta saber fazer, mas é necessário reflectir para se 

compreender o que se faz. A capacidade de mudar a sua prática reside na capacidade de 

a analisar. 

A este propósito, importa referir que Zeichner (in Nóvoa, 1992) considera a 

existência de dois paradigmas de formação: ciência aplicada (aplicação de teorias 

derivadas da investigação académica) e prática reflexiva, “O ensino é encarado como 

uma forma de investigação e experimentação, adquirindo as teorias práticas dos 

professores uma legitimidade que lhes é negada pelo ponto de vista dominante da 

ciência aplicada.” (p. 126), sendo que esta não deve conduzir à rejeição de todo o 
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conhecimento exterior e neste sentido, é fundamental considerar o paradigma das 

escolas de desenvolvimento profissional. 

Também Alarcão e Roldão (2008) afirmam que “Predomina, nos estudos 

analisados sobre formação contínua, uma leitura de formação como externa à prática 

docente, com efeitos sobretudo no domínio da sensibilização e enriquecimento pessoal e 

pouca incidência na melhoria da prática profissional” (p. 34). Assim sendo, podemos 

admitir que a formação deve decorrer da análise das necessidades de cada um e 

realizada com o contributo de todos, ao nível da sala de aula, da gestão curricular, das 

relações interpessoais, da gestão de projectos entre outros. 

Quando nos referimos à supervisão no âmbito da sala de aula, focamo-nos no 

processo directo de ensino-aprendizagem e a pedagogia é o objecto por excelência a ser 

supervisionado (Vieira, 2009). Deste modo, pretende-se contribuir para a melhoria da 

qualidade pedagógica e para uma acção pedagógica mais consciente, deliberada e 

susceptível à mudança, situação que exige reflexão constante e continuada sobre a 

prática. Também Alarcão e Tavares (2003) realçam que: 

Não se trata de uma supervisão de “receitas” a executar num processo de ensino-aprendizagem 

vigiado por uma relação de “guerra-fria” entre supervisor e supervisado, mas numa autêntica 

relação de colaboração entre colegas que, na clínica da sala de aula, procuram a interacção do 

processo de ensino- aprendizagem como objecto de reflexão e questionamento crítico e fonte de 

hipóteses de solução e de mudança (Alarcão e tavares, 2003, p. 119). 

 

No entanto, de acordo com Arends (1995), consideramos que os professores têm 

não só a função de ensino como também funções organizacionais que vão para além da 

sala de aula e compreendem um conjunto de papéis que o professor desempenha na 

escola. Devemos considerar que a actividade docente nos remete para o conceito de 

“práticas”, entendendo-as como práticas institucionais, relacionadas com o 

funcionamento do sistema escolar (didáctica, avaliação dos alunos, etc), e como práticas 

organizativas, que se referem ao funcionamento da escola (tempos e espaços escolares, 

trabalho conjunto dos professores, constituição de turmas, etc). Daqui decorre que os 

professores desempenham a sua actividade no interior e no exterior da sala de aula, 

segundo Sacristán (1995).  

Ao alargarmos o âmbito da supervisão à escola, compreendemos que se 

relaciona com a melhoria da qualidade das aprendizagens, numa perspectiva formativa 

e, como tal, deve ir para além da sala de aula, da dimensão didáctica e ser alargada a 



Reconceptualização da Supervisão 

 _____________________________________  

11 
 

uma dimensão institucional. Podemos considerar que esta nova visão da supervisão que, 

se enquadrada numa “escola reflexiva”, que caminha para a sua autonomia através do 

seu projecto educativo, é, na perspectiva de Alarcão e Tavares (2003), uma escola mais 

situada, mais responsável, mais flexível e livre. 

A supervisão ao nível do ensino, da aprendizagem e da cultura das organizações 

que são as escolas permitiu que se olhasse para cada escola com a sua idiossincrasia 

própria e não como mais uma escola, isto é, a escola “como lugar e tempo de 

aprendizagem” (Alarcão e Tavares, 2003, p. 132) passa a ter um projecto próprio, a 

partir da sua contextualização histórica, geográfica e sócio-cultural e assim tem de se 

responsabilizar pelo cumprimento e avaliação do mesmo. Também a actividade 

profissional dos professores já não se reduz à “sala de aula”, mas estes estão 

empenhados colectivamente no “desenvolvimento e na qualidade da educação que se 

pratica na escola” (Alarcão e Tavares, 2003, p. 127). 

Para além das outras vertentes a que associámos a supervisão, isto é, 

funcionamento da organização Escola, enquanto lugar de aprendizagem,  qualificação e 

melhoria do desempenho profissional ao nível do ensino, a supervisão pode ainda ser 

entendida no âmbito da Avaliação do desempenho docente, uma vez que a 

contextualização jurídica prevê duas dimensões de supervisão: qualidade do serviço 

educativo e progressão na carreira. Doravante a supervisão e a avaliação do 

desempenho docente tornaram-se também indissociáveis.  

Neste âmbito, Danielson (2011), acentua a utilização do “quadro de referência” 

por se revelar de grande utilidade, não só para fins de supervisão, mas também de 

avaliação. Considera a autora que tradicionalmente se associa a supervisão à avaliação 

de professores, pois o avaliador observa o trabalho do professor e pronuncia-se sobre a 

qualidade do mesmo, sendo que o professor avaliado remete-se a um papel passivo em 

todo o processo. Assim sendo, não se tem em conta a aprendizagem e o 

desenvolvimento profissional do professor, não havendo reflexão sobre a sua prática. 

No nosso sistema educativo, e com a implementação de um novo modelo de avaliação 

do desempenho docente em 2007, despertamos para a questão da avaliação e da 

supervisão, mais do que em qualquer outra altura.  
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1.3 Objectivo 

A SOPP implica a observação do processo ensino-aprendizagem com o 

objectivo de recolher dados para posterior reflexão conjunta entre colegas e poder-se 

diagnosticar, resolver problemas e superar dificuldades. Em ambas as dimensões, 

pedagógica e institucional, mantém-se o objectivo da supervisão - formação para o 

desenvolvimento e aprendizagem, envolvendo alunos, professores e funcionários. O que 

passa a estar em causa é a evolução e mudança da própria escola, o seu 

desenvolvimento qualitativo, a sua função educativa. A escola é entendida como uma 

teia de interacções (Alarcão e Tavares 2003). É objectivo da supervisão permitir o 

desenvolvimento do conhecimento e possibilitar o repensar de atitudes a partir da 

interrogação sobre o quê, como e porquê, não só ao nível da sala de aula, mas também 

ao nível da vida da escola. 

Também, na perspectiva de Vieira (2006), a supervisão deve ter como objectivo 

promover a reflexão ao nível do desenvolvimento profissional e a melhoria da qualidade 

das aprendizagens dos alunos. “A finalidade da supervisão pedagógica é também 

compreender e gerir a complexidade das situações educativas, mantendo em aberto o 

diálogo acerca do valor das opções que se fazem ou deixam de fazer” (p. 237). No 

entanto, a supervisão surge como factor impulsionador do desenvolvimento profissional 

e melhoria da qualidade não só da aula, mas da escola e não só ao nível da formação 

inicial, mas também da formação contínua. Segundo Alarcão (2001), o seu objectivo é 

promover o desenvolvimento da qualidade das práticas e consequentemente da própria 

escola, através da formação e a partir de aprendizagens individuais e colectivas. 

O conhecimento profissional do professor deve de integrar uma dimensão 

teórica, de questionamento analítico/reflexivo e uma dimensão prática, considerada o 

elemento chave da produção de conhecimento, sendo a reflexão sobre ela que possibilita 

a renovação e reconstrução do mesmo (Roldão, 2007). 

Neste sentido, a supervisão tem como função/objectivo “fomentar e apoiar 

contextos de formação que, traduzindo-se numa melhoria da escola, se repercutem num 

desenvolvimento profissional dos agentes educativos (professores, auxiliares e 

funcionários) e na aprendizagem dos alunos que nela encontram um lugar, um tempo e 

um contexto de aprendizagem” (Alarcão I. , 2001 , p. 19). A supervisão da escola, que 

se quer reflexiva, deve basear-se na pesquisa, na interacção do saber e na emergência de 

novos saberes a partir da análise de situações. 
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1.4 Práticas ou cenários  

De acordo com Alarcão e Tavares (2003), enunciamos várias práticas de 

supervisão que os autores denominaram por cenários ou modelos, que longe de se 

encararem isoladamente, podem coexistir e interpenetrar-se na prática. Muito 

resumidamente, referir-nos-emos a eles uma vez que balizam o exercício da supervisão. 

A supervisão realizada como “imitação artesanal” implica a autoridade do mestre, a 

imutabilidade do saber e tem como objectivo a imitação do modelo, pois considerava-se 

bom e como tal deveria perpetuar-se. 

A supervisão através da “Aprendizagem pela descoberta guiada” surge a partir 

da dificuldade ou mesmo incapacidade em definir o bom professor e o método único. 

Passou-se a atender às circunstâncias do professor, dos alunos e como tal descobrir o 

método que convinha, a partir da análise do contexto e da inovação pedagógica, tendo 

assim um papel activo em todo o processo. O lema passa a ser: diferentes professores, 

diferentes situações. Mas como integrar a teoria e a prática? Como tornar estas 

componentes complementares?  

Analisa-se o processo ensino aprendizagem e o seu efeito no aluno, em vez do 

“modelo”, do mestre. Vários modelos de ensino por oposição ao método único. Dever-

se-á conhecer modelos teóricos, diferentes aulas, professores e processos de interacção. 

O professor deve ter um papel activo e ser capaz de analisar, reflectir e inovar. 

A supervisão exercida de acordo com o cenário “Behaviorista” aposta no 

feedback, a actuação do professor é gravada e analisada posteriormente, em que há 

lugar a observação e discussão de aulas do professor mais experiente. Contudo, também 

aqui falta a componente teórica, isto é, o corpo de conhecimentos que suporta a prática. 

Para além disso privilegia-se mais o modo como se ensina do que o conteúdo a ensinar. 

Há uma demonstração e análise de competências a partir do visionamento e discussão. 

Recorre-se a mini-aulas (micro-situações) para pôr em prática as competências.  

A supervisão “Clínica” surge como actividade continuada que para além da 

observação e análise de aulas, implicava também planificação e avaliação conjunta entre 

supervisor e supervisado. Estamos perante a ideia essencial: ajuda, espírito de 

colaboração entre o supervisor e o professor. A ideia de que são colegas e de que o 

supervisor o apoia e o ajuda a analisar, a ultrapassar e a resolver situações 

problemáticas.  
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Alarcão e Tavares (2003) consideram este modelo mais apropriado à formação 

contínua. Há uma aposta no aprender fazendo. Mas, segundo os autores “Para que a 

supervisão decorra numa perspectiva de resolução de problemas é necessário que se 

estabeleça entre o professor e o supervisor uma relação de trabalho, isenta de tensões e 

baseada numa confiança sólida e fiável, pois só deste modo será possível que o 

professor confie ao supervisor as suas preocupações e dificuldades” (p. 28), a 

observação e discussão de aula são insuficientes. A aula é encarada como “situação 

clínica” de observação e análise colaborativa. Remete-se para a autonomia do professor 

e para o apoio a prestar. 

De acordo com a supervisão, num cenário “psicopedagógico” deve ensinar-se os 

professores a ensinar. Cabe ao supervisor ensinar conceitos, encorajá-lo à resolução de 

problemas, ensiná-lo a explorar os seus conhecimentos e ajuda-lo a desenvolver as suas 

capacidades e competências. Também aqui a observação e posterior análise crítica da 

prática pedagógica são fundamentais. A supervisão consiste em ensinar a ensinar. A 

relação ensino-aprendizagem está presente entre supervisor e professor e entre este e o 

aluno. Ao nível da formação inicial, o ciclo de supervisão pedagógica passa pela 

preparação e discussão da aula e, ainda, pela avaliação. 

A supervisão, de acordo com o cenário “Pessoalista”, foca-se no 

desenvolvimento da pessoa do professor e na relação com a sua actuação pedagógica. A 

aposta no desenvolvimento humano requer reflexão sobre a sua prática. Entender de que 

forma o desenvolvimento pessoal contribui para o desenvolvimento profissional, nesta 

perspectiva, segundo a autora, requer que cada um seja o modelo de si próprio. 

Este cenário prevê que se atenda ao grau de desenvolvimento dos professores em 

formação, às suas percepções, sentimentos, experiencias vivenciais. Cenário muito 

centrado no comportamento do professor, na percepção que se tem do acontecimento e 

sua integração no contexto, muito baseado no auto - conhecimento e auto -

desenvolvimento. 

O cenário “Reflexivo” de supervisão, “… baseia-se no valor da reflexão na e 

sobre a acção com vista à construção situada do conhecimento profissional que apelidou 

de epistemologia da prática” (p. 35). Esta perspectiva de supervisão reconhece a 

importância de saber agir perante a imprevisibilidade. A necessidade da criatividade e 

sensibilidade que fazem parte da capacidade para agir perante o imprevisto que 

caracteriza a actividade profissional. Este processo formativo assenta na reflexão 

dialogante sobre o que se observa e o que se experimenta. Aprende-se a fazer, fazendo e 
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pensando. Cabe ao supervisor, professor mais experiente, orientar, apoiar, aconselhar, 

perante o confronto com problemas reais. 

Este cenário assente na epistemologia da prática, na reflexão na e sobre a acção, 

possibilita a construção situada do conhecimento. Perante a imprevisibilidade, a 

racionalidade técnica, por si só, é inoperante. A prática reflexiva deve ser acompanhada 

por supervisores experientes que permitam orientar, estimular, exigir, apoiar e avaliar. 

Segundo Zeichner (1993), a reflexão deve acontecer a nível técnico, tem como 

objectivo fazer com que os formandos atinjam a curto prazo determinados objectivos 

observáveis (experiência, clima da sala de aula, tipo de perguntas); a nível prático, a 

reflexão tem como objectivo avaliar o seu próprio ensino e a nível crítico e 

emancipatório diz respeito aos aspectos éticos, sociais e políticos da própria prática. 

A supervisão num cenário “Ecológico” surge pela mão de Alarcão e Sá-chaves, 

na década de noventa. Assenta na interacção mútua e progressiva entre o individuo e o 

meio sempre em transformação. Este processo de formação implica gerir experiências 

diversificadas a partir de relações dinâmicas e contextos variados. Aprender a interagir 

com o meio num processo de desenvolvimento pessoal e profissional inacabado. 

O cenário “Dialógico” de supervisão aponta, segundo Alarcão e Tavares (2003), 

para uma supervisão que assenta no diálogo crítico e é contextualizada, isto é, o 

conhecimento profissional é situado nas circunstâncias escolares e sociais. A acção 

supervisiva recai sobretudo na análise dos contextos e os professores são mais 

encarados no colectivo do que individualmente. O supervisor é aquele que dá voz aos 

professores num diálogo construtivo entre colegas da mesma comunidade profissional, 

que apostam nas mudanças e inovação nos contextos educativos.  

Os modelos de supervisão que apresentámos, embora muito direccionados para o 

âmbito da sala de aula, uma vez adaptados, permitem alcançar os objectivos da SOPP 

atrás mencionados. O quadro seguinte funciona como resumo deste subcapítulo, no que 

à definição, âmbito, objectivos e cenários de supervisão diz respeito.  
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Quadro 1-Definição, âmbito, objectivos e cenários da SOPP 

SOPP Revisão de literatura 

Definição 

 

-Acompanhamento do processo formativo. 

-Duas dimensões da supervisão: vertical e horizontal.  

 

 

Âmbito 

 

-Trabalho de construção de conhecimento a partir da reflexão crítica sobre as práticas ao 

nível da formação contínua. 

-Contribuir para a melhoria da qualidade pedagógica na sala de aula.  

-Desenvolvimento e na qualidade da educação que se pratica na escola.  

-Avaliação de professores, o avaliador observa o trabalho do professor e pronuncia-se 

sobre a qualidade do seu trabalho. 

 

Objectivo 

 

-Superação do isolamento ou individualismo. 

-Recolha de dados e posterior reflexão conjunta com o objectivo de diagnosticar, 

resolver problemas e superar dificuldades. 

-Desenvolvimento profissional e melhoria da qualidade não só da aula, mas da escola. 

 

 

 

Cenários 

-Imitação artesanal 

-Aprendizagem pela descoberta guiada 

- Behaviorista 

-Clínica 

-Psicopedagógico 

-Pessoalista 

-Reflexivo 

-Ecológico 

-Dialógico 
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2. Pressupostos Teóricos  
 

Devemos começar por assinalar o que não mudou e o que mudou na instituição 

escola nestes últimos anos. Temos a ideia de que a escola tem de mudar para 

acompanhar a evolução tecnológica, as pressões sociais, a matriz organizativa 

dominante do sistema educativo. No entanto, mantém a estrutura organizacional: a 

turma, o ano lectivo, produção individual e segmentária do trabalho docente, a estrutura 

curricular disciplinar, etc. Há que realçar mudanças a nível curricular por via da 

evolução do conhecimento científico, inovação ao nível dos métodos didácticos 

(inspiração construtivista, suporte tecnológico…), por via da pressão económica e social 

de qualificação de mão de obra e daí o acesso de toda a população à escola 

(massificação da escolaridade), abertura da escola a outros parceiros sociais e 

comunidade e consequente crescente autonomia. (Roldão, 2011). 

A mesma autora, a partir da noção de paradigma de Kuhn (2009), - paradigma, 

ciência normal, anomalias, crise, ciência extraordinária, revolução científica.- identifica 

três tipos de anomalias existentes no paradigma de escola vigente: atribuição de vários 

tipos de apoios (dificuldades de aprendizagem, inserção escolar, psicológico, etc), 

medidas de combate à violência e indisciplina e reconhecimento do insucesso, porém 

não se analisa o fenómeno.  

Considera a investigadora serem medidas paliativas aplicadas, mas que a longo 

prazo não resolvem as situações problemáticas. No caso dos apoios, continua-se com a 

prática de ensinar a “todos como se fosse um”, expressão empregue por Barroso (1999); 

no caso da indisciplina, os problemas não são atacados na origem, nas suas causas e 

trata-se o insucesso como se tivesse uma “natureza própria” e exterior à escola (Roldão, 

2011),verificando-se uma desfocagem de análise. 

Segundo Roldão, (in Alarcão I, 2001 a), o novo paradigma pressupõe uma 

ruptura com alguns princípios vigentes tais como a homogeneidade (que diz respeito à 

dimensão transmissiva do saber), a conformidade, que diz respeito à assunção do 

professor como funcionário que cumpre o que lhe é imposto, em termos curriculares, 

didácticos, etc; a segmentação, isto e, o trabalho docente assente no individualismo dada 

a organização de horários, organização curricular e a sequencialidade orientada para o 

cumprimento de normativos programáticos e menos para a construção de novos 

conhecimentos. 
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Estamos perante um paradigma vigente e um paradigma emergente. A 

inadequação do paradigma vigente passa por reflectir sobre a organização da escola e 

pelo trabalho docente. Quanto ao primeiro, assenta nos princípios de “homogeneidade, 

segmentação, sequencialidade e conformidade”. O segundo aponta para a transição dos 

públicos homogéneos para os públicos heterogéneos de hoje, para a ideia de que a 

escola não é a única fonte de difusão de informação e do saber. Da tendência 

organizativa para o cumprimento do normativo sequencial para a actuação estratégica 

em função de finalidades resultantes da análise de situações e contextos diversos. Assim 

sendo, o paradigma emergente deve assentar em princípios como: “diversificação, 

finalização, reflexividade e eficácia” como refere Roldão (2011). 

Este novo paradigma desemboca no conceito de “escola de amanhã” como 

aquela que tem de estar aberta à participação no debate, diversidade de perspectivas, 

conflito saudável, reflexão para melhor decisão e aos erros como forma de 

aprendizagem, tem de “recusar” a obediência, a adaptação, a harmonia, a certeza (Day, 

2001). 

 

2.1 Professor reflexivo  

Estamos perante uma nova forma de encarar a profissão docente e o 

desenvolvimento profissional do professor: 

A perspectiva tradicional via o professor como um “mestre” atrás de uma cadeira em frente de 

um quadro preto com um manual numa mão e um livro de notas na outra. O “mestre” isolava-se 

com os seus alunos numa sala de aula sem grande apoio e/ou cooperação do “exterior” (só de 

“cima” havia interferência). Hoje, o ensino é cada vez mais uma actividade de equipa e uma 

actividade realizada numa parceria entre a escola e o seu ambiente (repare-se que as 

interferências podem também persistir). Esta é uma mudança importante; afecta profundamente 

o trabalho dos professores e torna-o muito mais complexo (Zgaga, 2007, p. 31). 

 

O mesmo autor, na sua comunicação em 2007, referia-se aos Princípios 

Europeus Comuns constituídos por um Grupo de Peritos da Comissão Europeia e que 

estabelecem as qualidades dos professores agrupadas em três áreas principais: Trabalhar 

com os outros; Trabalhar com conhecimento, tecnologia e informação e Trabalhar com 

e na sociedade. É a primeira área mencionada que nos importa, por agora, isto é, a 
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necessidade dos professores trabalharem em equipa e, por isso, terem de desenvolver 

competências comunicativas e colaborativas. 

Urge redefinir a profissão docente, baseada na concepção de professor como 

“prático reflexivo”, perante o paradigma do professor funcionário que aplica os 

materiais e conhecimentos concebidos por outros; horário de trabalho que fomenta o 

trabalho individual e cumprimento integral e sequencial dos conteúdos programáticos, 

os princípios de homogeneidade, segmentação, sequencialidade e conformidade 

associados à dimensão transmissiva do saber, sem integração dos diversos 

conhecimentos científicos.  

A profissão docente assenta na actividade de ensinar ou acção que possibilita 

que alguém aprenda alguma coisa, esta actividade requer um desenvolvimento contínuo, 

mas a partir do conceito de reflexividade. A reflexividade passa a traço distintivo do 

novo paradigma docente (Roldão, 2011). Em Portugal, a investigação nesta área, tem 

vindo a encarar o professor como profissional reflexivo, isto é, aquele que tem um papel 

activo na construção e gestão do currículo, acção docente ao nível do currículo e da 

instituição, análise de diferentes modos de aprender e ensinar, prática partilhada 

interpares que produz saber próprio.  

Ser professor reflexivo não significa estar sempre a colocar em questão a sua 

prática, mas conseguir um equilíbrio entre acção e pensamento sobre a acção, antes, 

durante e depois desta. Daí a designação de Schon (1987), (in Zeichner, 1993), reflexão 

na e sobre a acção. Nesta perspectiva, temos de evoluir do professor reprodutor e 

transmissor de saber para o professor que requer emancipação profissional e autonomia 

(Vieira, 2006). 

O desenvolvimento profissional do professor passa por um processo quer 

pessoal, quer colectivo, cujas experiências que o constituem podem ser de carácter 

formal e informal, acresce o facto de ele ocorrer na escola e passar pela convicção que o 

professor tem de ter para melhorar, aprofundar e ampliar a sua competência 

profissional. Este conceito de desenvolvimento profissional implica procura, 

investigação, indagação (Marcelo, 2009). 

Segundo Marcelo (2009) para que possa ocorrer mudança, o desenvolvimento 

profissional consiste num processo a longo prazo, requer um  papel activo do professor 

que está implicado em tarefas concretas da prática educativa: ensinar, avaliar, observar, 

reflectir. Um processo contextualizado que se dá tendo em conta as actividades, práticas 

diárias do professor. O professor é encarado como prático reflexivo uma vez que vai 
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adquirindo conhecimento a partir da reflexão sobre conhecimentos, atitudes, práticas de 

ensino e as suas consequências na aprendizagem dos alunos.  

O desenvolvimento profissional permite construir novas práticas pedagógicas e 

para além de ser um processo individual também é um processo colaborativo, centrado 

na escola e em constante construção. É a partir da experiência e da consciência 

profissional que se vai construindo aprendizagem, ultrapassando assim um 

desenvolvimento profissional fragmentado e descontextualizado. 

O professor desenvolve a sua acção contextualizada, e por isso deve assumir-se 

como “prático reflexivo”. É preciso clarificar que a reflexão não se confunde com 

desabafos, conversas informais ou troca de opiniões, ela tem de ocorrer a um nível 

profundo de “questionamento que implica produção de conhecimento sustentado”, que 

por sua vez conduz à mudança (Roldão, 2007). 

A produção de conhecimento sustentado tem de assentar numa atitude de análise 

e investigação, de fundamentação e verificação. Para Roldão (2007), a prática reflexiva 

requer conhecimento teórico/prático, problematização de situações e produção de 

conhecimento susceptível de ser mobilizado noutras situações.  

Não podemos deixar de frisar que a reflexão sobre a prática faz-se geralmente de 

modo intuitivo, se bem que não tenha a pretensão de uma investigação académica, deve 

ser encarada de forma mais formal, quanto à formulação das questões (Ponte, 2002). 

Considera o autor que a componente da investigação sobre a prática é um “processo 

privilegiado de construção de conhecimento” e forma de resolução dos problemas que 

se enfrentam, não descurando aqui a questão do valor epistemológico do conhecimento 

produzido pelos professores. 

Na realidade, Zeichner (1993) considera que a reflexão pode ser encarada como 

uso do conhecimento para orientar a prática, na informação da prática e forma de 

apreender e transformar a prática. O autor considera que o termo “reflexão” aponta para 

a atenção relativamente à sua prática e às condições sociais em que ela se situa, que 

implica impulso democrático e emancipador e que a reflexão se constitui mais como 

prática social do que como prática privada que aponta para um trabalho de pares e uma 

supervisão mútua. 

Ainda quanto ao termo “reflexão”, o mesmo autor considera haver confusão com 

termos como: investigação ou emancipação. A reflexão pode ter surgido como bandeira 

para contrapor a profissão docente enquanto cumprimento integral do que lhe é ditado 

hierarquicamente e meros consumidores dos conhecimentos e investigações realizadas 
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pelas universidades, limitando-se os professores a um papel passivo no seu 

desempenho, cumprindo objectivos e solucionando problemas que foram definidos por 

terceiros.  

Actualmente o conceito de reflexão está presente no discurso teórico 

investigativo e na formação de professores. Porém, a complexidade do termo leva a que 

seja utilizado em diferentes contextos e com diferentes significados. Ainda assim a 

reflexividade só é possível mediante condições de colaboração e trabalho em equipa. As 

condições de reflexividade implicam não só a reflexão individual, mas sobretudo o 

crescimento colectivo. O desenvolvimento profissional não se faz com base no 

isolamento, no individualismo, mas na relação com os outros professores e estruturas da 

escola (prática social), sob pena de se cair na ilusão ou fraude, termos utilizados por 

Zeichner (1993) sobre o que considera ser um pretenso desenvolvimento profissional.  

Nesta sequência, o autor aborda o conceito de “professor como prático 

reflexivo” com base na problematização da prática Por professor reflexivo entende-se 

aquele que tem conhecimento de si, dos saberes, dos valores e dos contextos, que 

conflitua com a cultura do praticismo e que se questiona continuamente, demonstrando 

capacidades analítico-reflexivas. Ainda nesta perspectiva, defende-se a emergência de 

um novo paradigma analítico-reflexivo (lógica construtivista-reflexiva) em vez de 

culturas praticistas, aplicacionistas e acríticas. Este novo paradigma assenta na 

observação e na reflexão, na reflexão colaborativa e colegial que permitam a análise da 

prática educativa e a resolução de problemas atendendo à diversificação de contextos, 

numa perspectiva de formação inacabada (Alarcão e Roldão, 2008). 

Reflectir implica perceber que o processo de aprender e ensinar se prolonga por 

toda a carreira do professor e desta forma, deve responsabilizar-se pelo seu 

desenvolvimento profissional (Zeichner, 1993). O autor recorre às três atitudes que 

caracterizam a acção reflexiva, defendida por Dewey (1933), a saber: a primeira diz 

respeito à abertura de espírito que se refere ao desejo de perceber vários pontos de vista, 

admitindo a possibilidade de erro, interrogando-se constantemente sobre o seu 

desempenho; a segunda implica ser responsável e ponderar as consequências da sua 

acção, sejam pessoais, académicas e sociais e politicas, os efeitos do ensino nos auto-

conceitos dos alunos, no seu desenvolvimento intelectual e na sua vida, 

respectivamente; a terceira atitude necessária à reflexão prende-se com a sinceridade e 

responsabilização pela sua própria aprendizagem. 



Reconceptualização da Supervisão 

 _____________________________________  

22 
 

A prática reflexiva requer que o professor exponha e examine a suas teorias 

práticas discutindo-as no grupo de professores de forma a aprenderem uns com os 

outros, não se limitando ao que acontece apenas na sala de aula, mas contemplando 

também as condições sociais do ensino, a missão educativa, a sua prática e as condições 

sociais do seu exercício (Zeichner, 1993). Deste modo, o desenvolvimento profissional 

implica participação activa do professor e mudança quer ao nível das aprendizagens e 

relações sociais na aula, quer ao nível do desenvolvimento curricular, quer ao nível das 

condições da escola e ainda ao nível do contexto extra-escolar (Sacristán, 1995). 

Tal como os problemas do contexto educativo são profundos e complexos, 

também se exige a mesma adjectivação para a reflexão efectuada pelos professores, isto 

é, que ultrapasse o nível meramente técnico e que seja crítica e transformadora, 

decorrente do trabalho em equipa e a partir de projectos comuns. Só assim teremos uma 

profissão docente “enquanto espaço de construção partilhada do conhecimento situado” 

(Alarcão e Tavares, 2003, p. 129). Neste sentido, o desenvolvimento profissional deve 

atender ao envolvimento pessoal e à diversidade de contextos. 

O desenvolvimento e conhecimento profissionais implicam envolvimento 

colectivo na formação, análise reflexiva sobre as práticas e apoio de formadores ou 

investigadores, bem como um trabalho supervisivo de “natureza questionadora, 

analítica, interpretativa, teorizadora e reflexiva … assente num acompanhamento e 

discussão permanente do processo e da acção e seus resultados” (Alarcão e Roldão, 

2008, p. 54). A supervisão tem de ser um processo de enriquecimento mútuo entre os 

colegas, de apoio, onde prevaleça uma relação de confiança, de autenticidade. 

António Nóvoa (2007) considera que ao professor do século XXI cabem novas 

competências assentes em trabalho colaborativo, trabalho em equipa e que remete 

necessariamente para a supervisão e para a avaliação dos professores. No entanto, 

Vieira (2006) advoga que não podemos encarar a prática reflexiva como um slogan que 

visa o abandono da lógica aplicacionista e reprodutora, em que se “Apregoa a 

necessidade de reflectir, a urgência de uma modernização reflexiva, a importância da 

reflexividade individual e colectiva, como se a reflexão fosse um processo 

intrinsecamente bom, com efeitos purificantes, sem filtros ideológicos e, acima de tudo, 

como uma missão salvadora” (p. 235). Estamos perante a necessidade de se perguntar 

pelo valor e potencialidades da reflexão. 

Apresenta-se-nos como desafio ultrapassar o praticismo, e alcançar a construção 

e teorização de conhecimento através da análise e pesquisa num trabalho colaborativo. 
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A pesquisa revisitada evidencia a escassez de trabalho colaborativo e trabalho de 

supervisão na escola. “Superar a dicotomia teoria-prática, reconcebendo o professor 

como um agente teorizador da acção que realiza e não apenas como o detentor de saber 

prático – visão que se cristalizou na representação social dominante – constituirá 

porventura o desafio maior de pesquisas futuras neste domínio” (Roldão, 2011, p. 270) 

para que a prática reflexiva não seja encarada como uma prática utópica a que se aspira. 

 

2.2 Escola reflexiva  

A concepção de escola reflexiva está intimamente ligada ao conceito de 

professor reflexivo, isto é, a escola é reflexiva porque assenta em pensamentos e 

práticas reflexivas dos seus actores, criando-se assim uma identidade colectiva no 

diálogo, na partilha e no trabalho e colaborativo (Alarcão e Tavares, 2003).  

Os mesmos autores propõem uma definição de escola reflexiva como aquela que 

se pensa através dos seus profissionais, a partir do diálogo, da reflexão, da avaliação 

crítica e construtiva sobre o seu funcionamento e eventuais mudanças a introduzir. Os 

novos paradigmas dão-se, não só, ao nível do desenvolvimento profissional, mas 

também a nível organizacional. O desenvolvimento profissional tem de estar articulado 

com as escolas e os seus projectos. Esta questão remete-nos para um novo conceito ou 

abordagem da instituição escola. 

Para este paradigma de escola reflexiva convergem as profundas mudanças 

ideológicas, culturais, sociais e profissionais. Destacamos a era da informação, da 

comunicação e informação vertiginosas, as novas tecnologias, a exclusão social, 

cansaço e desânimo dos professores, entre outras e cabe à escola acompanhar a 

evolução dos tempos. A escola é entendida como organismo vivo, aberto e dinâmico, 

também ela em desenvolvimento e aprendizagem, uma escola que aprende e constrói 

conhecimento sobre si é uma escola reflexiva. 

É convicção de Alarcão e Tavares (2003) que a escola de hoje é pouco adequada 

aos desafios da sociedade, é pouco dinâmica. “Desejamos uma escola reflexiva, 

concebida como uma organização que continuadamente se pensa a si própria, na sua 

missão social e na organização, e confronta-se com o desenrolar da sua actividade em 

um processo heurístico simultaneamente avaliativo e formativo” (Alarcão I. , 2001 a, p. 

11). Esta nova escola implica uma nova forma de encarar a profissão de professor, 
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capaz de responder aos desafios, à mudança, à imprevisibilidade, para que quem nela 

aprende e ensina a encarem como organização aprendente. 

Uma escola reflexiva é uma escola aprendente, qualificante e inovadora, que 

proporciona aprendizagem individual e colectiva, esta última resultante das interacções 

com os outros em que o grupo enriquece a aprendizagem individual e em que se verifica 

uma visão partilhada que implica uma construção colectiva de futuro a partir da 

definição de princípios e linhas orientadoras de actuação e funcionamento. Para além de 

outras coisas que a caracterizam, é aquela em que os profissionais têm a capacidade de 

pensarem sobre a sua prática. O conhecimento é construído e reconstruído através da 

observação e do diálogo permanente com as situações e entre todos os envolvidos de 

forma a que se verifique uma mobilização de saberes na compreensão da acção 

(Alarcão, 2003). 

A redefinição da profissão docente, no sentido da valorização do trabalho 

colaborativo e do seu saber profissional, aliado à autonomia da escola passam a ser as 

alavancas do papel educativo e social que a escola desempenha. A escola reflexiva deve 

encarar a profissão docente alicerçada na colaboração e colegialidade e não na 

hierarquia e isolamento. 

Perante a imprevisibilidade dos problemas, as soluções pouco claras e as 

exigências intensas, a colaboração surge como o princípio da acção mais valorizado 

ainda que não possamos deixar de realçar os benefícios e os perigos que encerra. Esta 

pode ser útil ou nociva consoante serve de apoio, reforço, entre outros, às práticas ou 

consoante seja conformista e artificial (Hargreaves, 1998). Uma escola reflexiva, a 

partir de visões e objectivos comuns, da existência de boas relações docentes, conquista 

democraticamente os seus profissionais para a mudança, para a melhoria do serviço 

educativo, em que a eficácia individual é promovida pelo trabalho conjunto (Arends, 

1995).  

Este estudo para além de averiguar o exercício das funções supervisivas, visa 

perceber que efeito tem esse desempenho, sob o ponto de vista dos coordenadores de 

departamento, nos professores que o constituem. Pensamos estar ao nível da valorização 

da SOPP quer quanto ao que a legislação prevê, quer quanto ao que o discurso teórico 

investigativo aponta como funções e processo conducente ao professor reflexivo e à 

escola reflexiva. É esta a dimensão que passamos a analisar no próximo capítulo. 
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Quadro 2- Professor reflexivo e escola reflexiva 

 
SOPP Revisão da literatura 

 

 

 

Professor 

reflexivo 

 

Desenvolvimento profissional assente na prática partilhada de reflexão sobre a acção. 

A prática reflexiva requer que o professor exponha e examine a sua acção. 

Observação e reflexão. 

Prática analítica e questionante que conduz à produção de conhecimento com base na 

colaboração dos pares. 

Professor prático reflexivo, a riqueza da sua experiencia permite construir 

conhecimento. 

Profissional reflexivo, crítico, que se auto questiona, que em função dos contextos e 

de uma atitude colaborativa, gera mudança e inovação em si, nos outros e na escola. 

 

 

Escola 

reflexiva 

Escola que se pensa através da reflexão e diálogo entre os seus actores num processo 

de avaliação crítica e construtiva. 

Escola aprendente e qualificante. 
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CAPÍTULO II - NOVO ENQUADRAMENTO 
 

No capítulo anterior, que designámos por “reconceptualização da supervisão”, 

pretendemos analisar a questão da SOPP para além do âmbito a que primeiramente 

estava confinada, isto é, à formação inicial. Desta forma, a sua redefinição surge 

apoiada em novos objectivos e pressupostos teóricos do professor e da escola reflexivos. 

Neste capítulo, o segundo do enquadramento teórico, vamos deter-nos nas funções do 

supervisor e processo supervisivo conducentes aos objectivos e pressupostos enunciados 

no primeiro capítulo. Finalizaremos este quadro teórico fazendo referência à 

importância da formação especializada para o exercício da SOPP, no que à mobilização 

do conhecimento teórico para a melhoria das práticas diz respeito e à problematização 

desta relação, tendo por base alguns estudos empíricos e projectos de investigação 

realizados. 

1. SOPP - Funções e Processo 
 
 

1.1 Contexto legal 

Ainda que tenhamos de reconhecer a dificuldade em vencer o individualismo 

que está muito enraizado no trabalho docente, também a resistência ao decreto 

legislativo, que nalguns casos, se pode traduzir numa rejeição de novas práticas, deve 

ser referido. No caso da supervisão não podemos deixar de analisar o enquadramento 

legal de referência. 

O Decreto Lei (DL) nº 95/97 de 23 de Abril, no seu artigo 3º, estabelece a 

supervisão como uma área de formação especializada relevante para o exercício de 

outras funções específicas no sistema educativo, para além da docência. Em 1999 o 

Despacho Conjunto 198/99, de 3 de Março, define as competências que devem ser 

desenvolvidas nesta área e os objectivos da área de formação especializada em 

supervisão pedagógica e formação de formadores. Ficamos a saber que tem por 

objectivo a qualificação para “o exercício das funções de orientação e supervisão da 

formação inicial e contínua de educadores e professores”, apontando as seguintes 

competências a desenvolver no ponto 2.3: Competências de formação, de supervisão e 

de avaliação:  
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1) Apoiar os professores na escolha dos programas e acções de formação contínua 

mais adequados a cada situação;  

2) Desenvolver programas e dinâmicas de identificação de necessidades de 

formação;  

3) Supervisionar a execução de programas de apoio aos professores em início de 

carreira; 

4) Supervisionar a execução de programas e projectos de formação contínua de 

professores; 

5) Avaliar contextos, estratégias, programas e produtos de formação, colaborando 

na regulação dos respectivos processos; 

6) Participar no processo de avaliação do desempenho profissional dos 

professores.  

O DL 15/2007 de 19 de Janeiro, altera o Estatuto da Carreira Docente (ECD) e 

remete para a responsabilidade dos pares, a obrigatoriedade de uma monitorização das 

práticas educativas e da observação de aulas. Realçando a supervisão no período 

probatório e em 2008 o DL nº 75/2008 de 22 de Abril, dá destaque à actuação das 

lideranças intermédias (estruturas de coordenação educativa e supervisão 

pedagógica).“Institui a modalidade de supervisão da prática docente, como forma de 

garantir a qualidade do serviço educativo prestado e a progressão na carreira, 

designadamente nos escalões onde é fixada contingentação através de vagas”.  

O diploma legal acima referido cria as “estruturas de coordenação de 1º nível 

(departamentos curriculares), e no Artigo 42º refere as estruturas de coordenação 

educativa e supervisão pedagógica, “no sentido de assegurar a coordenação, supervisão 

e acompanhamento das actividades escolares, promover o trabalho colaborativo e 

realizar a avaliação de desempenho do pessoal docente”. Fixa também o número de 

departamentos, afirmando que não pode exceder quatro e determina que o director 

designe o coordenador do respectivo departamento, de forma a conferir-lhe maior 

eficácia e mais responsabilidade. De salientar que o Artigo 45 prevê a criação de outras 

estruturas de coordenação e supervisão pedagógica por parte das escolas. As 

competências no âmbito da supervisão surgem aliada às da formação e da avaliação. 

A legislação aponta claramente para a questão da formação especializada como 

forma de preparar para o desempenho de cargos de gestão intermédia. Neste sentido, 

importa referir que, segundo Vieira (2009) “Por trás de um aparente desinteresse é 

preciso descobrir as forças históricas e estruturais que o ditam, desocultá-las e 
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desobstruir um caminho que parece impossível apenas porque ainda não começamos a 

trilhá-lo, ou não nos permite fazê-lo. Penso que esta é uma das funções da supervisão, e 

da formação em supervisão” (p. 1). Cumpre-nos, agora, perguntar por aquele a quem 

cabem as funções e competências de SOPP, o supervisor. 

 

1.2 Quem deve ser o supervisor  

Alarcão e Tavares, em 1987, definem o professor supervisor como aquele que 

tem mais experiência e mais informação e, cabendo-lhe, por isso, a orientação do 

professor estagiário. Mas, em 2003, os mesmos autores consideram a supervisão como 

um processo que implica dinamização e acompanhamento quer da organização escola, 

quer dos que nela trabalham. Todavia, não basta mudarem as concepções, é necessário 

alterar as práticas. 

O supervisor é definido como “um líder ou facilitador de comunidades 

aprendentes no contexto de uma escola que, ao pensar-se, constrói o seu futuro e 

qualifica os seus membros” (Alarcão I. , 2001 , p. 19) . O ideal é que por exemplo, o 

departamento curricular se constitua como comunidade aprendente a partir do projecto 

educativo da escola. Cabe sobretudo ao supervisor, conhecer a cultura de escola, o seu 

projecto, os seus constrangimentos e desejos, numa palavra, o “pensamento 

institucional”. 

O supervisor, enquanto líder de comunidades aprendentes, deve “provocar a 

discussão, o confronto e a negociação de ideias, fomentar e rentabilizar a reflexão e a 

aprendizagem colaborativas, ajudar a organizar o pensamento e a acção do colectivo das 

pessoas individuais” (Alarcão e Tavares, 2003, p.149). Para além do apoio e ajuda ao 

outro, o supervisor deve ser a pessoa que cria e dinamiza contextos favoráveis ao 

desenvolvimento profissional. 

O apoio deve ser ao nível da elaboração de projectos, gestão de currículo, 

resolução colaborativa de problemas, aprendizagem em grupo e reflexão formativa, 

avaliação e monitorização. Nas palavras de Danielson (2011), os supervisores são 

especialistas de apoio, são professores especializados e não têm como função avaliar os 

pares. Realça-se o facto de trabalharem a tempo inteiro com os colegas numa dimensão 

alargada que se estende à melhoria da prática de todo o corpo docente da escola.  

O processo supervisivo colegial e de características democráticas pode, no 

entanto, ser comprometido pelo facto de o coordenador de departamento ser nomeado e 
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não eleito entre os pares, conforme determina o DL 75/2008. Para Danielson (2011), a 

supervisão interpares constitui-se como uma forma de partilha que resulta na melhoria 

do ensino, uma vez que permite a reflexão e discussão sobre as fragilidades e 

potencialidades de cada um. Este tipo de supervisão pode ser potenciado pela utilização 

do “quadro de referência”, pois este permite a utilização dos mesmos conceitos e 

terminologia assentes num ponto de vista comum sobre o processo de ensino. “Os 

professores experientes reconhecem as qualidades mais relevantes uns dos outros – a 

maneira como oferecem e aceitam sugestões sobre o ensino é uma marca de 

profissionalismo” (p. 177). 

O supervisor deve ter como objectivo primeiro facilitar o desenvolvimento e a 

aprendizagem dos professores perante os problemas suscitados pela sua actividade 

profissional, quer a um nível individual, quer grupal e como objectivo final, a 

repercussão deste processo no desenvolvimento e aprendizagem dos alunos. Por este 

motivo, os supervisores não podem ser exteriores à escola, deverão ser membros do 

corpo docente, por se considerar que estarão em melhores condições, porque integrados, 

para a dinamização de iniciativas conducentes à melhoria da qualidade da educação de 

acordo com o projecto educativo de escola (Alarcão e Tavares, 2003). 

Para que tal se verifique, os supervisores têm de conhecer o pensamento 

institucional estratégico, têm de conhecer a cultura de escola e devem ser reconhecidos, 

respeitados e aceites pelo trabalho e capacidade de perceber, avaliar e apoiar acções que 

visem a melhoria da qualidade da educação. Mais uma vez se salienta que não se 

pretende encarar a actividade supervisiva no âmbito da inspecção ou avaliação 

traduzidas no exercício de poder sobre os outros. À semelhança da supervisão 

pedagógica, o importante é reflectir colaborativamente sobre a prática, sobre os 

problemas e a forma de os resolver. No caso das competências e funções do professor 

supervisor, em particular:  

Passa-se pelos professores, mas tem-se em mente que o objectivo último é a qualidade da 

educação. Costumo dizer que a função dos supervisores institucionais é, fundamentalmente, 

encorajar os professores a trabalharem em conjunto, como colegas, numa atitude indagadora e 

transformadora. O que é que está em causa nesta concepção? O supervisor não é aquele que 

faz, nem é aquele que manda fazer; é a pessoa que cria condições para que os professores 

pensem e ajam e façam isso de uma forma colaborativa, de uma forma crítica, indagadora, 

portanto, com um espírito de investigação que é hoje absolutamente necessário. Não têm que 

ser, costumo eu dizer, investigadores no sentido verdadeiramente académico, mas têm que ter o 
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espírito de investigação e têm que ser capazes de fazer algumas pequenas investigações, porque 

só isso é que possibilita que, realmente, haja inovação e transformação (Alarcão I. , 2009, p. 

120). 

 

1.3 As funções supervisivas  

O DL 15/2007 de 19 de Janeiro remete para a função de supervisão ao nível dos 

pares, para a obrigatoriedade de uma monitorização das práticas educativas e da 

observação de aulas. No seu Artigo 40º, define a função dos cargos de coordenação 

científica - pedagógica dos docentes das disciplinas, áreas disciplinares ou nível de 

ensino: “Acompanhamento e orientação da actividade profissional dos professores das 

disciplinas, áreas disciplinares ou nível de ensino; intervenção no processo de avaliação 

de desempenho dos docentes; participação no júri de prova pública de admissão no 

concurso de acesso à carreira”. 

O DL nº 75/2008 de 22 de Abril refere o papel das estruturas pedagógicas 

intermédias, nomeadamente as funções do coordenador de departamento: Nomeia, 

coordena a acção e avalia o desempenho dos relatores (artigo13º) e o Decreto - 

Regulamentar 2/2010, de 23 de Junho, prevê o acompanhamento e a supervisão da 

prática pedagógica: funções de coordenação e avaliação de docentes. Em termos 

legislativos, estamos perante funções de coordenação, orientação, supervisão 

pedagógica e avaliação de desempenho. 

Segundo Alarcão (2009), as competências supervisivas revestem-se de uma 

dimensão técnica e de uma dimensão humana. Só assim as funções de apoio, 

colaboração, reflexão, monitorização e avaliação podem fazer parte integrante de um 

processo de acompanhamento e de análise crítica e reflexiva sobre a acção de ensinar e 

os seus resultados. Esta investigadora defende que o supervisor deve ser aquele que 

melhor compreende os limites e as potencialidades do outro, que revela uma forte 

capacidade de mobilização e interacção e que fomenta a cooperação. 

De realçar a importância do trabalho em equipa, ou trabalho colaborativo, em 

que o supervisor não se limita a observar, mas procura compreender a realidade sem 

recurso a imposição de soluções a fim de promover o comprometimento e autenticidade 

de cada um para com o seu desenvolvimento profissional. Para tal, a escola deve 

reorganizar-se de modo a favorecer a partilha de práticas e o exercício da reflexão 

crítica. 



Novo Enquadramento 

 _____________________________________  

31 
 

Cabe aos supervisores promover a reflexão critica sobre a prática profissional a 

partir de projectos comuns ou apoio e acompanhamento de colegas, dinamizar atitudes 

de avaliação de resultados e processos relativamente ao ensino e à aprendizagem, bem 

como apoiar na resolução de problemas concretos criando condições de formação em 

exercício profissional.  

 

1.4 O processo supervisivo 

A supervisão é entendida como processo gerador de autonomia em que devemos 

caminhar para a valorização do conhecimento e apostar na construção partilhada do 

mesmo. Na opinião de Alarcão (2009), o processo supervisivo pode implicar uma 

supervisão hierárquica, uma hetero-supervisão e a auto-supervisão, dependendo do 

desenvolvimento profissional.  

A supervisão deve assentar em duas características essenciais: 

Uma característica que chamam de democraticidade e uma segunda característica que chamam 

de liderança com visão. Democraticidade, porquê? Democraticidade, porque é uma supervisão 

baseada na colaboração entre os professores, em decisões participadas, e na prática reflexiva, 

visando profissionais auto-dirigidos ou, se quiserem, como se diz mais frequentemente, 

autónomos. Mas também uma liderança que perspective o futuro. Portanto, uma liderança com 

visão, que promova os valores da democraticidade e desenvolva programas supervisivos com 

impacto… Com efeito, a supervisão tem que ter impacto na melhoria do ensino e da 

aprendizagem (Alarcão I. , 2009, p. 120). 

 

São os interesses e necessidades dos professores que devem transformar-se em 

planos de acção com vista a melhorar o ensino e aprendizagem na escola e assim a 

formação situa-se no campo de acção do profissional, sendo possível uma teorização da 

experiência que permita a tomada de decisões ajustadas à complexidade das situações 

(Vieira, 2009). Segundo a autora a revitalização da supervisão pedagógica que se pode 

entender num âmbito mais alargado de SOPP, emancipatória e transformadora e não 

reprodutora, passa por: 

(a) Capacidade de interrogação crítica de discursos e práticas da educação escolar e da formação 

de professores, com reflexos na complexificação das suas teorias práticas pessoais; (b) 

reconhecimento de forças históricas e estruturais que condicionam o pensamento e a acção 

profissional, e da necessidade de resistir a essas forças de modo pró-activo; (c) compreensão do 

sentido ético e político da supervisão e da pedagogia enquanto práticas de (re) construção da 
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acção, à luz de uma visão democrática dos processos educativos; (d) experimentação e 

legitimação de práticas locais através da indagação individual e colaborativa das mesmas; (e) 

satisfação profissional em várias dimensões: compreensão de si e dos outros, melhoria da 

qualidade da acção educativa, capacidade de identificar e gerir constrangimentos, integração 

teoria-prática, autoconfiança e auto-estima, tolerância da incerteza e predisposição para a 

mudança, ou seja, vontade de continuar a experimentar, inovar e investigar. (p. 9). 

 

Este processo requer problematização, confronto e negociação, num regime de 

partilha de indagação crítica, que implica a procura de equilíbrio entre o pensar e agir 

colectivo e as convicções e visões pessoais. O quadro que se segue foi elaborado com 

base nos autores de referência e no contexto legal analisado. Com ele pretendemos 

comparar resumidamente as concepções sobre o supervisor, as funções e processo 

supervisivo. 
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Quadro 3- Visão comparativa das funções do supervisor e respectivo processo 

supervisivo 

 Conhecimento Teórico Contexto legal 

 

 

Quem deve ser o 

supervisor 

 

-Não tem que ser investigador, mas tem 

que ter o espírito de investigação. 

-Dever ser aquele que promove o 

pensamento colectivo, acompanha e 

apoia com vista à concretização da 

missão da escola: educação de qualidade. 

-Exige-se conhecimento, experiência, 

capacidade de relacionamento. 

-Designado pelo Director. 

 

 

 

As funções 

supervisivas 

 

-Forte capacidade para mobilizar, 

interagir e fomentar a cooperação. 

-Promover da reflexão crítica sobre a 

prática profissional a partir de projectos 

comuns, apoio e acompanhamento de 

colegas. 

-Encorajar os professores a trabalharem 

em conjunto, numa atitude indagadora e 

transformadora. 

 

-Supervisionar a execução de 

programas de apoio aos professores 

em início de carreira, a execução de 

programas e projectos de formação 

contínua de professores; 

-Monitorização das práticas educativas e 

observação de aulas. 

-Assegurar a coordenação, supervisão e 

acompanhamento da actividade 

profissional dos professores, promover o 

trabalho colaborativo e realizar a 

avaliação de desempenho do pessoal 

docente. 

Processo 

supervisivo 

 

-Democraticidade e liderança. 

-Hetero-supervisão e auto-supervisão. 

-Coordenação da prática científico-

pedagógica dos docentes. 
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2. O “Trabalho Colaborativo” entre Teoria e Prática 
 

Consideramos que desempenhar funções de SOPP não deve passar apenas por 

uma questão de intuição ou mera experiência empírica adquirida com a experiência 

profissional, mas sem a solidez teórica que o conhecimento e investigação especializada 

lhe podem conferir. Daí que neste enquadramento teórico remetêssemos para a relação 

entre a teoria e a prática, nomeadamente para a importância desta interacção e 

articulação a partir da literatura, estudos empíricos e projectos de investigação 

realizados recentemente (2001, 2002, 2003, 2005). 

 

2.1 Teoria e prática: a dialéctica que se impõe 

 Canário em 2007 referiu-se à questão teoria /prática como “Tentativa de 

resolução do “velho” e sempre renascido problema da articulação entre a teoria e a 

pratica e da “transferência” dos resultados da formação para o campo do desempenho 

profissional” (p. 216). O autor esclareceu que a teoria e a prática não podem ser 

encaradas como duas dimensões dissociáveis, isto é, o conhecimento e sua aplicação 

estão interligados. Na mesma linha de pensamento, Zeichner (1993) considera que 

temos de ultrapassar a separação entre a teoria que existe nas universidades e a prática 

que existe nas escolas. Cabe ao professor, na sua prática, a aplicação da teoria produzida 

pela universidade, mas os professores também teorizam, criam saber no confronto com 

a sua prática. 

A questão da prática profissional corresponde, numa acepção clássica ao ofício, 

ao saber-fazer que se baseia na experiência quotidiana e reproduz a sabedoria. A 

evolução deste conceito remete-nos para a prática contextualizada, com toda a 

intencionalidade e subjectividade inerentes e que naturalmente interferem na sua análise 

e reflexão. É necessário corrigir a imagem mecânica do modelo clássico, de reprodução 

de saber, mas compreender que a prática é flexível e que os professores têm um papel 

activo que permite que “Os procedimentos de auto-análise, de observação crítica da 

prática e a investigação na acção procuram favorecer uma compreensão crítica da 

actividade docente, e não uma mera reprodução de esquemas preestabelecidos.” 

(Sacristán, 1995, p. 80). 
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Temos de reconhecer a importância decisiva do conhecimento teórico que se 

quer prévio e se torna essencial para fundamentar, esclarecer a prática, isto é, esse 

conhecimento deve ser mobilizado para uma prática reflexiva, contextualizada que, por 

sua vez, conduz à produção de conhecimento apoiado teoricamente. Segundo Roldão 

(2007) “o conhecimento teórico apenas aplicado à prática (perspectiva praticista) não 

caracteriza o conhecimento profissional. O que a experiência nos diz é que se faz muita 

reflexão sobre a prática, mas sem fundamentação teórica. Há reconhecimento, é útil, 

mas empírica e sem capacidade de se assumir como conhecimento transformador da 

prática” (p. 102). 

Neste sentido, devemos considerar que é a articulação entre conhecimento 

teórico previamente aplicado à prática e a reflexão fundamentada sobre a mesma que 

permite a caracterização do conhecimento profissional do professor. Mais uma vez 

remetemos para o conceito de “reflexão” como produção de conhecimento não só por 

parte das universidades, mas também dos professores, já que as suas teorias são 

baseadas em conhecimentos práticos. “…é bastante claro que a melhoria das escolas 

não pode depender só dos conhecimentos produzidos nas universidades.” (Zeichner, 

1993, p. 16).  

Segundo Gomez ” O conhecimento académico, teórico, científico ou técnico, só 

pode ser considerado instrumento dos processos de reflexão se for integrado 

significativamente…A reflexão não é um conhecimento “puro”, mas sim um 

conhecimento contaminado pelas contingências que rodeiam e impregnam a própria 

experiencia vital” (in Nóvoa, 1992, p. 103). A reflexão requer que o professor 

problematize as suas opções, analise as suas experiências, neste sentido, assenta no 

triângulo planificação-acção-avaliação. Mas reflectir deve implicar não só a produção 

de conhecimento ao nível da formação/aprendizagem profissional, mas também o 

confronto com o conhecimento produzido ao nível da investigação teórica dos 

especialistas, a denominada “teoria pública” (Vieira, 2006). 

A prática constitui o terreno fértil de análise e reflexão dos seus actores, mas 

também a realidade que pode ser investigada e investida teoricamente. Reconhecemos 

aos professores a capacidade de clarificar e resolver problemas e defendemos que a sua 

qualidade de intervenção reside na sua capacidade reflexiva (Sacristán, 1995). A este 

propósito, Vieira (2005) partilha a mesma opinião, isto é, é impossível não haver 

relação entre teoria e prática. A autora utiliza a metáfora das pontes (in) visíveis para 
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salientar a existência dessa relação, ainda que muitas vezes não seja imediatamente 

perceptível.  

Esta autora salienta as pontes invisíveis e aponta alguns factores inibitórios dessa 

invisibilidade e a importância de termos consciência deles, tais como: a multiplicidade 

de teorias, a natureza única, incerta e complexa dos contextos educativos, as rotinas 

instaladas, a cultura de isolamento e individualismo, a tradição da educação como 

reprodução e do educador como transmissor, entre outras.  

Num estudo de caso, realizado pela mesma autora em 2002-2003, baseado no 

princípio de que é possível “Transformar teorias e práticas profissionais: reflectir sobre 

a acção e agir sobre a reflexão” a partir da relação entre o pensamento e a acção, Vieira 

(2005) defende que a problematização teoria-prática permitiu-lhe distinguir as “teorias 

públicas”, que se referem ao que os especialistas afirmam e as “teorias pessoais” que se 

referem ao produto da experiência, do conhecimento prático e que resultam da reflexão 

sobre a acção, daí também serem designadas por “teorias da acção”.  

Porém, da análise feita ao discurso narrativo dos professores, verificou-se 

ausência de linguagem especializada, considerando-se que esta é própria dos 

investigadores e especialistas da educação. Por um lado, há o conhecimento académico 

e, por outro, o valor da “epistemologia praxeológica” desempenhando ambos um papel 

fundamental na construção de conhecimento e desenvolvimento profissional. Embora 

permaneça o receio de se verificar a hegemonia da “teoria pública” e a sujeição da 

“teoria pessoal” à sua autoridade, deve estabelecer-se uma relação de valorização e de 

alteridade, sem que se verifique efeito castrador ou silenciador por parte de nenhuma 

delas, ambas devem servir de suporte e motor da mudança (Vieira, 2005). 

A teoria pública deve ser entendida não como algo a reproduzir, mas como algo 

que valida a teoria pessoal numa perspectiva emancipatória. É desta convergência que 

podemos passar à transformação da prática. “Então o desencontro discursivo entre 

formadores (especialistas) e professores (não-especialistas) será primeiramente um 

desencontro de experiências, antes de ser um desencontro de teorias e linguagens. 

Nesta circunstância de “assimetria experiencial”, como criar um diálogo que não seja 

ensurdecedor ou silenciador para ninguém?” (Vieira, 2005, p. 124). 

Sobre esta questão importa referir a perspectiva de Rodrigues (2001) “Qualquer 

modelo de formação profissional pode ser caracterizado a partir das formas de 

articulação que se estabelecem entre os saberes teóricos e os saberes práticos ou 

saberes-fazer postos em jogo pela actividade profissional e cuja aquisição é o objecto da 
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formação” (p. 15). Considera-se que há modelos teóricos que devem inspirar a prática, e 

o contrário também é verdade, defendendo-se uma abordagem dialéctica da teoria e da 

prática, que se admite não ser fácil. Também Sacristán (1995) considera que: 

A possibilidade da teoria fecundar a prática é limitada. Pelo contrário, é necessário incentivar a 

aquisição de uma consciência progressiva sobre a prática, sem desvalorizar a importância dos 

contributos teóricos. Neste sentido, a consciência sobre a prática surge como a ideia-força 

condutora da formação inicial e permanente dos professores. Esta afirmação não pretende 

corroborar o sentimento, muito corrente no seio dos professores, de que a teoria é irrelevante. 

Trata-se apenas de recusar uma linearidade (unívoca) entre o conhecimento teórico e a acção 

prática (p. 78).  

 

Ainda no âmbito da formação, esta deve contribuir para a análise e interpretação 

da prática e na sua articulação com o corpo de conhecimentos produzidos pela 

investigação possa conduzir a mudança qualitativa nas práticas. Isto é, a prática deve ter 

uma referência teórica e a teoria deve confrontar-se com a prática numa articulação 

dialéctica (Altet, 2000). 

 

2.2 Estudos empíricos e projectos de investigação realizados: 

Factores a considerar  

 

Num estudo realizado em 1995 por Loureiro (2001), um dos factores de 

insatisfação dos professores recai sobre a inexistência de oportunidades de 

desenvolvimento e formação. Esse estudo demonstra ainda que os professores 

estabelecem relações de natureza informal esbatendo as hierarquias ou os mecanismos 

formais de coordenação. “Entre as estruturas formais, o conselho de grupo emerge como 

a instância onde as relações de trabalho se desenvolvem com mais proveito para os 

professores (92%)” (p. 129). É ao nível do grupo disciplinar que se regista maior 

partilha e trabalho conjunto.  

Segundo a autora, esta pesquisa permitiu apurar que os professores apontam 

como dificuldades as relações de trabalho entre si, mobilidade anual do corpo docente, a 

natureza burocrática das tarefas, a falta de competência profissional de alguns e a 

inexistência de mecanismos de responsabilização. Este estudo revela também que os 

professores não sentem que pertencem ao colectivo da organização escolar e 97,4% 



Novo Enquadramento 

 _____________________________________  

38 
 

defendem que ninguém deve interferir no seu trabalho, salvaguardando a sua 

autonomia. “Assim a auto-regulação é considerada a característica mais importante na 

definição da autonomia, permitindo aos indivíduos determinar e resolver a natureza dos 

problemas com que se confrontam na sua actividade profissional.” (Loureiro, 2001, p. 

133).  

Deste estudo, Loureiro (2001) concluiu que a cultura docente rejeita a imposição 

hierárquica da autoridade, privilegiando as relações informais e que aspira à autonomia 

por via da criação de mecanismos de responsabilização profissional. Também 

Rodrigues (2001), de acordo com a aplicação de um projecto de investigação, concluiu 

que a formação deve contribuir para a implementação de uma atitude investigativa face 

à prática pedagógica, esta atitude traduz-se numa capacidade de análise e interrogação 

da realidade pedagógica. Ganhar uma maior consciência sobre o seu trabalho, a partir da 

análise que dele fazem e da experiencia profissional e ainda ganhar abertura para outros 

saberes resultantes da investigação, para que se possa colocar a teoria ao serviço da 

prática.  

De realçar a importância do trabalho colaborativo que foi desenvolvido ao longo 

deste projecto e que permitiu, por um lado, afastar juízos e, avaliações e, por outro, 

combater o individualismo, o isolamento, uma vez que o que estava em causa era a 

análise de práticas concretas relatadas ou observadas e não de pessoas. Do confronto de 

opiniões e troca de pontos de vista caminhou-se para um trabalho de reflexividade mais 

elevada, para um pensamento crítico sobre as suas práticas. 

Também o estudo que Vieira (2005) realizou em 2002-2003 surge na sequência 

da inquietação que a autora revelou sentir quanto ao “desfasamento entre intenções e 

práticas”, por considerar que na reprodução de conhecimentos, e numa visão 

aplicacionista da formação de professores, atende-se mais aos currículos pré definidos 

ao nível da formação especializada do que aos interesses e necessidades dos formandos, 

muitas vezes afastados dos contextos profissionais, práticas docentes e realidade das 

escolas. A autora realça a importância da investigação estar ao serviço da formação.  

De referir ainda que Alarcão e Roldão (2008), a partir de um projecto de 

investigação coordenado por Alarcão (relatório, 2005), revelam alguns 

constrangimentos ao nível da formação contínua, tais como a resistência pessoal, e 

ainda a dificuldade em desenvolver espírito crítico e auto consciencialização. Este 

estudo aponta para um novo paradigma profissional, para um professor que não fique 

preso à transmissão de conteúdos, à cultura do praticismo, mas para um profissional 
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reflexivo, crítico, que se auto questiona, que em função dos contextos e de uma atitude 

colaborativa, gera mudança e inovação em si, nos outros e na escola. 

Segundo Alarcão e Roldão (2008), a partir dos estudos empíricos realizados e 

sobretudo no que diz respeito à formação contínua, entende-se o professor prático 

reflexivo como aquele “… que analisa e se analisa na justificação, na finalização e até 

na eficácia do seu agir, mas que, ao transportar-se para a acção, …deixa a 

operacionalização relativamente intocada ou abandonada…” (p. 68) sobretudo no que 

diz respeito a aspectos curriculares ou didácticos. Reconhece-se a necessidade do 

professor humanista e investigador, mas este novo conceito de professor depara-se com 

a distância entre o discurso e a prática e com a cultura praticista dominante. 

Mas as dificuldades não terminam aqui e, no entendimento de Roldão (2011), a 

forma como a escola está organizada não promove espaços e tempos de trabalho 

colaborativo. “A dimensão globalizante, interactiva e construtiva que requer a produção 

conjunta do saber só terá lugar na escola se esta se pensar como uma organização virada 

para a construção e apropriação do conhecimento – e dificilmente acontecerá na 

estrutura actual, por mais iniciativas que se tomem…” (p. 168). A transformação só 

pode considerar-se estruturante quando se registar mudança na cultura de escola e 

houver colaboração entre esta e a comunidade científica.  

Para além do que já se mencionou, a mesma autora destaca alguns 

aspectos/dificuldades detectados, a saber: Trabalho docente assente num modelo 

transmissivo e recursos uniformizadores; individualismo docente; discrepância entre a 

apropriação discursiva sobre mudança e inovação (reflexividade, trabalho colaborativo) 

e a prática docente; esvaziamento da escola como lugar de formação, supervisão e 

produção de conhecimento; fraco impacto da investigação e produção de conhecimento 

na vida da escola e fraca apropriação pela escola do conhecimento teórico. 

O estudo a que nos temos vindo a referir revelou “ausência de referência à 

supervisão em formação contínua” (Alarcão e Roldão, 2008, p. 72). Podemos associar a 

esta constatação os obstáculos assinalados por Alarcão e Tavares (2003) entre eles, a 

resistência em deixar entrar outros colegas na sala de aula, salientando a inibição, 

ansiedade e até rejeição por parte dos professores bem como, a falta de hábito em 

reflectirem de forma sistemática sobre a sua prática. Obstáculos, que na opinião dos 

autores são difíceis de vencer. 

No entanto, Alarcão e Tavares (2003) apresentam como proposta para vencer 

tais dificuldades “ A possibilidade, porém de estabelecer uma relação mais autêntica, 
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cordial e empática que, como vimos, constitui o grande vector da supervisão clínica 

acabaria, com certeza, por o ultrapassar”( Alarcão e Tavares, 2003, p. 124). O receio e a 

desconfiança não podem abalar a relação supervisor- supervisado. Os autores remetem-

nos para factores essenciais a ter em conta neste processo de SOPP e formação 

contínua, tais como a vontade de participar, a não existência de avaliação, apoios 

prestados e horários compatíveis.  

Para vencer os constrangimentos, também Roldão (2011), aponta a formação 

como pedra basilar para desenvolver o conceito de professor como prático reflexivo. 

Não basta os professores, não basta a escola, é necessário o próprio sistema educativo 

não se ancorar na normatividade e uniformidade, mas incentivar a formação 

diversificada na e pelas escolas, com recurso ao apoio de instituições especializadas, 

qualificadas, onde se faz investigação e se produz conhecimento especializado. 

Embora não possamos deixar de salientar que a investigação académica reporta-

se a problemas gerais e a prática a questões concretas, particulares, o conhecimento 

resultante da investigação demora muito tempo a obter o que por vezes impede a sua 

compatibilização com a complexidade e instabilidade própria da prática 

contextualizada. Daí que se considere que a investigação académica ajuda a 

compreender mas não a resolver os problemas profissionais (Arends, 1995). 

Segundo Ponte (2002), compreender os problemas profissionais, contribuir para 

a sua solução, alterando a prática é uma mais-valia da investigação e neste sentido a 

investigação é orientada para a compreensão e para a mudança, sendo que o importante 

é encontrar o equilíbrio entre os “procedimentos informais da cultura docente” e a 

investigação académica, ou seja, entre a comunidade académica e a comunidade 

profissional. 

Danielson (2011) baseia-se na investigação teórica e em estudos empíricos 

realizados para estabelecer um “Quadro de referência para a prática profissional dos 

docentes”, considerando que este reúne aquilo que os professores devem saber e fazer 

no exercício da sua profissão e, neste sentido, são designados domínios: Planeamento e 

preparação; o ambiente da sala de aula; acção de ensinar e responsabilidades 

profissionais. “O Quadro de Referência para a prática docente abrange todos os aspectos 

das responsabilidades de um professor que se reflectem no seu trabalho diário. Resulta 

da mais recente investigação teórica e empírica acerca do ensino e visa aplicar-se a 

todas as situações” (Danielson, 2011, p. 14). Considera-se que ele encerra a definição de 

boa prática docente. 
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O “quadro de referência” permite aos professores melhorarem a sua eficácia, 

aperfeiçoarem-se e avaliarem a sua prática. Segundo esta autora, a existência de um 

quadro de referência permite estabelecer um consenso e entendimento sobre o conceito 

de professor eficiente e constitui-se como o contexto onde é possível descrever e 

discutir a excelência, a partir de definições e entendimentos partilhados, uma vez que é 

publicamente conhecido, questão importante no que toca à supervisão da prática 

profissional dos professores. 

Segundo a mesma autora “A investigação demonstrou claramente que a reflexão 

sobre a prática melhora a prática docente” (Danielson, 2011, p. 168), ora o uso do 

quadro de referência permite orientar a reflexão, a discussão com maior profundidade e 

objectividade na melhoria da prática profissional. Um resultado natural da reflexão 

sobre a prática é o professor adquirir uma noção sobre quais as áreas da sua prática 

docente que seria mais importante reforçar. Desta forma, a reflexão é inerente à SOPP e 

à auto-avaliação, as quais conduzem inevitavelmente ao desenvolvimento e 

aprendizagem profissionais na convicção de que uma boa prática pode sempre melhorar. 

Neste estudo mobilizamos um enquadramento teórico essencialmente baseado 

em autores portugueses, com dupla pertinência: discursos actualizados e actualidade do 

tema no nosso sistema educativo e mobilizamos também pistas de outros estudos.  

O quadro a seguir apresentado (número 4) pretende resumir este subcapítulo do 

enquadramento teórico e no quadro número 5 procuramos estabelecer os pontos fortes e 

fracos, apontados pela literatura de referência neste enquadramento teórico, 

relativamente à relação e articulação teoria e prática, sempre numa perspectiva alargada 

da SOPP. 
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Quadro 4 - Questões abordadas pelos autores de referência e alguns estudos empíricos 

realizados 

 Conhecimento Teórico Estudos empíricos  

 

 

 

Teoria e prática: a 

dialéctica que se 

impõe. 

 

-O desafio é mobilizar as vertentes 

teórica e prática e caminhar no sentido 

de “um saber profissional analítico”, de 

uma “prática informada”.  

-De uma prática intuitiva e empírica a 

uma prática reflexiva de profissional 

que deve ter uma referência teórica e a 

teoria deve confrontar-se com a prática. 

-A teoria deve ser entendida não como 

algo a reproduzir, mas como algo que 

valida a prática numa perspectiva 

emancipatória. 

-No discurso narrativo dos professores há 

ausência de linguagem especializada. 

-Receio de se verificar hegemonia da 

teoria sobre a prática. 

-Discursos académicos, exteriores à 

profissão docente, que fundamentam as 

decisões políticas. 

-Discursos teóricos duvidosos quanto à 

sua utilidade e credibilidade porque 

construídos à margem da profissão 

docente e das escolas.  

 

 

 

Estudos 

empíricos 

realizados: 

Factores a 

considerar 

-Teoria afastada dos contextos profissionais, práticas docentes e realidade das 

escolas. 

-Dificuldades ou obstáculos: resistência pessoal, cultura do praticismo, cultura 

docente que rejeita a imposição hierárquica da autoridade, privilegiando as relações 

informais, trabalho individual e isolado em sala de aula não facilita a partilha; 

resistência em deixar entrar outros colegas na sala de aula e falta de hábito em 

reflectirem de forma sistemática sobre a sua prática. 

-Fraco impacto da investigação e produção de conhecimento na vida da escola, fraca 

apropriação pela escola.  

-Para vencer as dificuldades ou obstáculos: Mudança na cultura de escola e se registe 

colaboração entre esta e a comunidade científica, formação, relação mais autêntica, 

cordial e empática, vontade de participar, a não existência de avaliação, apoios 

prestados e horários compatíveis.  

-Existência de quadro de referência para a prática profissional dos docente. 
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Quadro 5 - Exposição dos pontos fortes e fracos apontados pelos autores que 

constituem a referência teórica deste trabalho 

Pontos fortes Pontos fracos 

-Valorização da reflexão, da colaboração, da 

partilha de conhecimento, própria de uma 

comunidade aprendente.  

-Superação do isolamento ou individualismo. 

-Promoção da reflexão e melhoria do 

desenvolvimento profissional e melhoria da 

qualidade não só da aula, mas da escola. 

-Assunção do “Professor como prático reflexivo”. 

-A escola reflexiva é uma escola aprendente, 

qualificante e inovadora, proporciona 

aprendizagem individual e colectiva que resulta das 

interacções com os outros. 

-O supervisor deve ser a pessoa que cria e dinamiza 

contextos favoráveis ao desenvolvimento 

profissional.  

-Cabe aos supervisores promover a reflexão crítica 

sobre a prática profissional a partir de projectos 

comuns ou apoio e acompanhamento de colegas. 

-A separação entre teoria e prática deve ser 

ultrapassada.  

-A teoria pública deve validar e melhorar a prática. 

-A Formação deve contribuir para a implementação 

de uma atitude investigativa face à prática. 

-A investigação demonstrou que a prática docente 

melhora a partir da reflexão sobre si própria. 

-Políticas educativas implementam mecanismos de 

supervisão e controlo dos professores que variam 

numa razão inversa à autonomia, à formação e 

organização colectiva dos docentes. 

-Formação contínua externa à prática docente, e 

pouca incidência na melhoria da prática 

profissional.  

-Falta de tempo e hábitos de reflexão.  

-A reflexão sobre a prática não pode ser só um 

slogan, se assim fosse, estaríamos ao nível das 

conversas informais sobre aulas e alunos, sem 

capacidade de melhoria/mudanças qualitativas.  

-“Os corpos de especialistas em educação se têm 

constituído numa zona exterior à profissão, cujo 

papel tem contribuído para transformar as ciências 

da educação em práticas essencialmente 

regulatórias de apoio à decisão política” (Loureiro, 

2001, p. 144). 

- A hegemonia da teoria e investigação académicas 

sobre o saber construído em contexto profissional; 

A tradição da educação como reprodução e do 

educador como transmissor…” (Vieira, 2005, p. 

134). 

-Dificuldade de instituir espaços e tempos de 

trabalho colaborativo, com esta organização de 

escola. 

-Esvaziamento da escola como lugar de formação, 

supervisão e produção de conhecimento. 
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ESTUDO EMPÍRICO 
 

CAPÍTULO III – METODOLOGIAS 
 

As opções metodológicas tiveram em conta as questões de investigação, já que 

foram elas que nortearam todo o trabalho de investigação. Primeiramente, procedemos à 

revisão da literatura de referência com o objectivo de conhecer a fundamentação teórica 

que serviria de suporte a este trabalho. Também analisámos o enquadramento legal que 

está na base da criação das estruturas de coordenação e supervisão e que estabelece as 

competências e funções dos coordenadores de departamento curricular. 

Posto isto, e de acordo com o problema e objectivos deste trabalho, recorremos à 

investigação qualitativa, na perspectiva interpretativa, uma vez que se trata de um 

estudo de natureza qualitativa. Neste sentido, torna-se de grande relevância para o 

investigador conhecer as experiências profissionais dos participantes e a interpretação 

que delas fazem. Neste capítulo referir-nos-emos às opções metodológicas para realizar 

este estudo e, consequentemente, aos instrumentos e técnicas de recolha e análise de 

dados. 

 

1. Caracterização do Contexto de Investigação 
 

1.1 Escolas 

A partir do Projecto Educativo de Agrupamento e Relatórios da Avaliação 

Externa dos agrupamentos de escolas A, B e C, de 2010, 2008 e 2009 respectivamente, 

elaborámos uma breve caracterização de cada um dos agrupamentos de escolas onde 

foram recolhidos os dados. De referir que as entrevistas dizem respeito aos 

coordenadores de departamento das escolas sede (Básicas de 2º e 3º ciclos) dos 

respectivos agrupamentos de escolas. 

O Agrupamento vertical de escolas A, formado em 2003, é constituído por 5 

escolas desde o pré-escolar ao 3º ciclo de ensino básico. Frequentam o agrupamento 

1528 alunos, dos 4 aos 15 anos de idade, a maioria no 1º ciclo e 532 no 2º e 3º ciclos. 

Destes, 55 alunos têm necessidades educativas especiais e 5% dos alunos são 

estrangeiros. A escola sede (onde se recolheu a informação) é composta por 2 pavilhões, 

10 salas de aulas, 7 salas específicas, diversos serviços e dois campos de jogos (não há 
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pavilhão gimnodesportivo). O agrupamento tem 138 docentes e 41 não docentes. Tem 6 

departamentos curriculares: pré-escolar, 1º ciclo, línguas, ciências sociais e humanas, 

ciências exactas e da natureza e expressões. 62% dos docentes pertencem ao quadro do 

agrupamento, 18% ao quadro de zona pedagógica e 20% são contratados. 36% situa-se 

entre os 50 e os 60 anos de idade e 48% lecciona há mais 20 anos. 

O agrupamento vertical de escolas B é constituído por 7 escolas do pré-escolar 

ao 3º ciclo de ensino básico. Frequentam o agrupamento 2394 alunos, dos 4 aos 15 anos 

de idade, a maioria no 1º ciclo e 955 no 2º e 3º ciclos. Há alunos oriundos de 25 países. 

A escola sede (onde se recolheu a informação) é composta por 2 pavilhões, 10 salas de 

aulas, 7 salas específicas, diversos serviços e dois campos de jogos (sem pavilhão 

gimnodesportivo). Este agrupamento tem 205 docentes e 52 não docentes. Tem 6 

departamentos curriculares: pré-escolar, 1º ciclo, línguas, ciências sociais e humanas, 

ciências exactas e da natureza e expressões. 54% dos docentes pertencem ao quadro do 

agrupamento, 25% ao quadro de zona pedagógica e 21% são contratados. 37% situa-se 

entre os 30 e os 40 anos de idade e 42% lecciona na escola há mais de 5 anos. 

O agrupamento vertical de escolas C foi constituído em 1999, tendo 4 escolas do 

pré-escolar, ao 3º ciclo de ensino básico. Frequentam o agrupamento 1092 alunos, dos 4 

aos 15 anos de idade e  tem 76 alunos estrangeiros. A escola sede (onde se recolheu a 

informação) é composta por 4 pavilhões, 10 salas de aulas, 7 salas específicas, diversos 

serviços e pavilhão gimnodesportivo.O agrupamento tem 107 docentes e 38 não 

docentes. Tem 6 departamentos curriculares: pré-escolar, 1º ciclo, línguas, ciências 

sociais e humanas, ciências exactas e da natureza e expressões. 87% dos docentes 

pertencem ao quadro do agrupamento. 46% pertencem ao 2º ciclo e 36% ao 3º ciclo. 

 

 

1.2 Participantes 

A selecção dos participantes não foi casual. Teve por base dois critérios, os 

professores participantes terem sido coordenadores de departamento nos últimos dois 

anos e serem-no actualmente, uma vez que nos reportamos ao novo modelo de 

departamentos curriculares implementado desde 2008; três dos participantes terem 

formação especializada em supervisão e os outros três não possuírem essa formação. 

Seleccionámos seis coordenadores de departamento, de três escolas públicas de 

2º e 3º ciclos, pelo facto de serem, ao nível das estruturas educativas intermédias, os 
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profissionais com maior representatividade e com relação mais estreita com todo a 

dinâmica de escola. A intenção é diversificar, quanto ao contexto e quanto à formação 

para que os contributos não se situem em "nicho fechado” e possam dar uma 

perspectiva mais alargada. Segundo Quivy (1992), são as perguntas de investigação que 

devem determinar os “interlocutores válidos” para realizar a entrevista: docentes, 

investigadores especializados, peritos no domínio da investigação, testemunhas 

privilegiadas. Estes devem ter um bom conhecimento do problema ou público a que o 

estudo diz directamente respeito.  

Estão envolvidos neste estudo coordenadores de quatro departamentos 

curriculares diferentes, com idades compreendidas entre os 47 e 62 anos de idade. 

Coordenam departamentos curriculares compostos, em média, por dezoito elementos, 

três disciplinas diferentes e dois ciclos de ensino. Por coincidência, todos os 

participantes são de sexo feminino, todos possuem licenciatura como qualificação de 

base e três deles são mestres ou pós graduados em supervisão.  

Todos os coordenadores entrevistados são efectivos na escola e têm em média 

32 anos de serviço, exercendo funções na mesma escola, em média, há 22 anos, com 

excepção de uma das coordenadoras (PF5) que está somente há 3 anos naquela escola. 

Presume-se que são todos participantes muito experientes e conhecedores da 

organização, dinâmica e funcionamento da instituição onde trabalham.  

Para garantir a confidencialidade das instituições e dos participantes, identificámos as 

escolas como A, B e C e os coordenadores de departamento como P1, P2, P3, PF4, PF5 

e PF6, (a letra F designa os que têm formação especializada em supervisão). Ainda que 

a amostra não seja representativa e por isso não possamos generalizar as conclusões, 

podemos considerá-la adequada aos objectivos estabelecidos.  

No quadro que se segue apresentamos a caracterização destes participantes de 

forma global e comparativa.  
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Quadro 6 - Caracterização dos participantes no estudo 

Coordenadores P1 

 

P2 

 

P3 

 

PF4 PF5 

 

PF6 

 

Departamento 

(designação/nº de 

professores /nº de 

disciplinas/ciclos de 

ensino) 

Ciências exactas e 

da natureza (17 

professores/3 

disciplinas/ 2º e 3º 

ciclos) 

Línguas (25 

professores/3 

disciplinas./ 2º e 

3º ciclos) 

Expressões (18 

professores/4 

disciplinas/ 2º e 

3º ciclos) 

Ciências sociais e 

humanas (14 

professores/2 

disciplinas./ 2º e 

3º ciclos) 

Línguas (14 

professores/3 

disciplinas./ 2º e 3º 

ciclos) 

Línguas (20 

professores/3 

disciplinas./ 2º e 3º 

ciclos) 

Nível de ensino 2º e 3º ciclo 2º e 3º ciclo 2º ciclo 2º ciclo 2º ciclo 3º ciclo 

Idade 62 59 55 49 47 59 

Sexo F F F F F F 

Qualificação de base Licenciatura Licenciatura Licenciatura Licenciatura Licenciatura Licenciatura 

Outras habilitações Mestrado - - Mestrado em 

Supervisão 

Pós graduação em 

supervisão 

Mestrado em 

Supervisão 

Categoria profissional Efectiva Efectiva Efectiva Efectiva Efectiva Efectiva 

Anos de 

Experiência 

profissional 

No 

ensino 

36 32 35 27 26 35 

Na 

escola 

32 25 18 15 3 20 

Outros 

cargos 

Todos Director de 

Turma (DT) 

DT Coordenador. de 

área curricular e 

de ciclo 

DT Coordenador de 

exames, DT e 

assessora da 

Direcção. 
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2. Instrumentos/Técnicas de Recolha de Dados 
 

Para a recolha de dados e em função dos propósitos do estudo, privilegiámos o 

inquérito por entrevista e a análise documental. A entrevista foi considerada a principal 

e fundamental fonte de recolha de dados. A par desta, também foram recolhidos 

documentos para análise. Segundo Pardal e Correia (1995), “os métodos e as técnicas 

ligam-se indissociavelmente à intencionalidade, enquadram com relação à teoria, o 

plano de trabalho de investigação, inspirando o percurso global de pesquisa, bem como 

os procedimentos técnicos de recolha de informação sobre o objecto de estudo” (p. 7). 

 

2.1 Inquérito por entrevista  

Foram utilizadas entrevistas semi-directivas que apresentam perguntas 

previamente formuladas relativamente abertas, em que a ordem pode variar em função 

do decorrer da entrevista, consoante as respostas dos entrevistados. As questões foram 

formuladas após a construção de um guião previamente elaborado a partir de áreas 

temáticas definidas à priori. No entanto, a opção pela entrevista semi-estruturada não foi 

arbitrária, uma vez que pretendemos evitar o excesso de informação e simultaneamente 

garantir a liberdade de resposta do entrevistado, conforme é defendido por Pardal e 

Correia (1995).  

Quanto ao entrevistador, este não deve intrometer-se relativamente ao conteúdo 

da entrevista (Quivy, 1992), de forma a garantir a neutralidade possível, sem tomada de 

posições de aprovação ou desaprovação. Ainda assim, dever-se-á perspectivar os 

entrevistados “envolvidos juntamente com o investigador em processos de “construção 

de sentido”, pois questões como a adequação da resposta à pergunta implicam que 

entrevistador e entrevistado partilhem “entendimento” sobre o problema de 

investigação, estando prevista a diversidade de entendimentos” (Foddy, 1996, p. 26). 

O investigador decidiu o tema, expôs os seus objectivos e colocou as questões 

relativamente abertas, em que há perguntas orientadoras, mas evitou o excesso de 

perguntas uma vez que pode ser inibidor da comunicação do pensamento e experiência 

do entrevistado. Quanto mais perguntas precisas e mais rápidas, menos interessantes são 

as respostas. A questão de saber se as perguntas são relevantes implica que o 

investigador se questione sistematicamente sobre “por que é que preciso saber isto? e 

“como é que as respostas dos inquiridos vão ser tratadas” (Foddy, 1996, p. 41). De 
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referir também que foram respeitados o contexto/realidade, a linguagem, as 

características, as concepções do entrevistado.  

A utilização de entrevistas semi-directivas permitiu uma conversa livre e aberta, 

e visou “levar o interlocutor a exprimir a sua vivência ou a percepção que tem do 

problema que interessa ao investigador” (Quivy, 1992, p. 78). Apontámos como 

vantagens deste tipo de entrevista o facto de haver maior controlo e sistematização da 

informação e podermos aprofundar, no momento, o que se entenda por conveniente. A 

entrevista decorreu num ambiente e contexto apropriado, isto é, sem barulho ou 

desconforto que pudessem interferir na profundidade e autenticidade da mesma.  

A ordem pelo qual os temas foram abordados foi livre. O objectivo da entrevista 

foi o aprofundamento, uma vez que temos conhecimento do tema, mas não o 

consideramos suficientemente explicado num ou noutro aspecto, a partir de um quadro 

de referência teórico anterior (Ghiglione e Matalon, 2005). 

Podemos considerar que a utilização da entrevista proporcionou comunicação e 

interacção humana em que se privilegiou o contacto directo entre investigador e 

participantes no estudo. De referir que as percepções são do domínio das interpretações 

ou experiências de acontecimentos ou situações, daí que o objectivo da utilização da 

técnica de entrevista fosse “A análise do sentido que os actores dão às suas práticas e 

aos acontecimentos com os quais se vêem confrontados.” (Quivy, 1992, p. 194), tendo 

como grande vantagem “O grau de profundidade dos elementos de análise 

recolhidos…respeitando os seus quadros de referência – a sua linguagem e as suas 

categorias mentais” (Quivy, 1992, p. 195). 

Também Bogdan e Biklen (1994) advogam que “As boas entrevistas produzem 

uma riqueza de dados recheadas de palavras que revelam as perspectivas dos 

entrevistados” (p. 136). Assim sendo, coube ao investigador encarar cada palavra como 

portadora da forma como cada sujeito entende e sente a sua experiência, a sua prática 

profissional e desvelar esse mistério foi o desafio. A pertinência da informação e a boa 

interpretação e compreensão que o investigador dela fará são os ingredientes 

fundamentais para a obtenção das respostas às questões de investigação que presidem a 

este estudo. 
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2.2 Preparação e aplicação das entrevistas  

Foi feita uma aplicação prévia com vista a testar o guião de entrevista e foram 

corrigidas questões relacionadas com a clareza da linguagem, coerência e sequência das 

questões. Inicialmente foi explicado o problema de investigação e os respectivos 

objectivos aos participantes. O guião contou com questões introdutórias através das 

quais se pretendeu recolher dados pessoais e profissionais dos participantes, que de 

alguma forma funcionaram como apresentação dos mesmos e permitiram a sua 

caracterização. O guião foi comum a todos os participantes no estudo.  

De salientar a preocupação ética com a protecção dos participantes, por este 

motivo, foram-lhe atribuídos nomes fictícios (sob a forma de letras e números), bem 

como às respectivas escolas. A garantia de confidencialidade permitiu-nos evitar 

avaliações e quebra de confiança nas relações. Foi também garantido que não seriam 

utilizados elementos que conduzissem à identificação dos sujeitos ou das escolas. 

Foi dirigida uma carta aos Directores das respectivas escolas a informar do tema 

e objectivos deste estudo, solicitando autorização para a realização de entrevistas e 

consulta de documentos (conforme anexo A). Foi combinado com todos os participantes 

antecipadamente a hora e local de entrevista de acordo com a sua disponibilidade, como 

também lhes foi entregue previamente o protocolo de entrevista. Todos os entrevistados 

assinaram, com a investigadora, o referido protocolo (conforme anexo B) e cada 

entrevista teve a duração média de 30 minutos. Após a gravação áudio e transcrição da 

mesma, foi enviada aos entrevistados via correio electrónico. 

As entrevistas foram realizadas nas respectivas escolas dos participantes, num 

clima de tranquilidade, silencio e confiança. Os entrevistados, embora com muitos 

afazeres, mostraram-se disponíveis e colaborantes, salientaram a importância de 

participar em projectos de investigação que possam contribuir para melhorar o seu 

desempenho, as suas práticas, realçando o esforço acrescido de todos os que, neste 

momento, são professores e também mestrandos ou doutorandos. 

A entrevista contém quatro blocos temáticos. O primeiro destina-se à 

caracterização dos entrevistados e por isso visa a recolha de dados pessoais e 

profissionais. Com o segundo, terceiro e quarto bloco temáticos pretendemos obter 

indicadores sobre o exercício da supervisão e orientação profissional, a valorização da 

mesma e a interacção conhecimento-acção. 
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2.3 Análise documental 

A análise documental permitiu aferir as opiniões e o cruzamento ou confronto de 

dados, através da análise de conteúdo dos Projectos Educativos de Agrupamento (PEA), 

do Plano de Actividades de Agrupamento (PAA), do Relatório da Avaliação Externa 

(RAE) elaborado pela Inspecção Geral de Educação (IGE) relativamente a cada 

agrupamento de escolas e respectivos Regulamento Interno (RI) e Plano de Formação 

(PF). Enquanto técnica de recolha de dados, a análise documental assume formas 

diversas consoante o número e natureza dos documentos (Pardal e Correia, 1995), tarefa 

complexa que permitiu aceder a conhecimento que possibilitou a compatibilização ou 

não dos dados recolhidos através da entrevista. 

Pardal e Correia (1995) defendem que a análise documental é difícil e complexa, 

pois exige paciência e disciplina, mas é fundamental à investigação. Também Bardin 

(2009) considera que, enquanto tratamento de informação contida nos documentos, a 

análise documental tem por objectivo obter o máximo de informação pertinente. Esta 

implica que o documento primário (em bruto) se transforme num documento secundário 

que representa o primeiro. A base do tratamento é a identificação de critérios comuns ou 

analogias de conteúdo. Assim sendo, recorremos à análise categorial temática para 

analisar o conteúdo dos documentos. 

 

 

3. Tratamento de Dados 
 

3.1 Análise de conteúdo 

Após recolhermos os dados, passámos à fase do seu tratamento, análise e 

interpretação do conteúdo das entrevistas e dos documentos, sabendo que inferir a partir 

do texto implica uma análise de conteúdo rigorosa, embora com uma carga subjectiva 

inerente que requer o apelo ao espírito crítico. A técnica de análise de conteúdo 

utilizada para tratar as entrevistas e os documentos, já mencionados, baseia-se na análise 

categorial. Segundo Bardin (2009) o tratamento do material implica a sua codificação. É 

necessário proceder-se à recolha de unidades de registo e de contexto, respectivamente a 

frase para a palavra e a utilização do parágrafo para o tema. 
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Relativamente à categorização, Bardin (2009) afirma que “As categorias são 

rubricas ou classes, as quais reúnem um grupo de elementos (unidades de registo, no 

caso da análise de conteúdo) sob um título genérico, agrupamento esse efectuado em 

razão das características comuns destes elementos” (p. 145). A análise de conteúdo deve 

permitir a “passagem dos dados em bruto a dados organizados” (p. 147). 

Entendemos que uma entrevista não se confunde com um interrogatório nem 

com um inquérito por questionário, com uma troca de pontos de vista ou uma sondagem 

de opinião. Ela deve ser entendida como uma técnica que visa o esclarecimento, e ser 

um contributo para um problema de investigação, “abrir pistas de reflexão…tomar 

consciência das dimensões e aspectos de um dado problema…” (Quivy, 1992, p. 77).  

Embora a análise de conteúdo seja entendida como um instrumento que se 

reveste de uma grande disparidade de formas e aplicável a um campo muito vasto que é 

o da comunicação (Bardin, 2009), para tratar os dados qualitativos utilizámo-la 

recorrendo, nomeadamente, a análise categorial, a partir da construção de grelhas de 

análise. As categorias foram estabelecidas à priori com base nas questões de 

investigação e no enquadramento teórico deste estudo. As subcategorias e os 

indicadores foram estabelecidos, numa primeira fase, a partir da leitura flutuante e, 

posteriormente, procedeu-se à codificação das dimensões e consequente sub 

categorização a partir da agregação de conceitos e das respectivas unidades de registo e 

de contexto (Bardin, 2009).  

A análise categorial pretende tomar em consideração a totalidade de um “texto”, passando-o 

pelo crivo da classificação e do recenseamento, segundo a frequência de presença (ou de 

ausência) de itens de sentido…É o método das categorias, espécie de gavetas ou rubricas 

significativas que permitem a classificação dos elementos de significação constitutivos da 

mensagem. É, portanto, um método taxionómico bem concebido para …introduzir uma ordem, 

segundo certos critérios na desordem aparente. (Bardin, 2009, p. 38). 

 

Desta forma, as categorias, estabelecidas à priori, tendo em conta o problema e 

objectivos do estudo, funcionaram como facilitadoras da organização e compreensão da 

informação, de forma a garantir a coerência interna de um discurso único a partir de 

diferentes discursos, bem como das inferências daí extraídas.  
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3.2 Tratamento dos dados das entrevistas  

Primeiramente, as entrevistas foram transcritas, após gravação áudio, e 

codificadas com as seguintes designações: P1, P2, P3, PF4, PF5 e PF6, (conforme atrás 

foi dito, o F significa que o professor participante tem formação especializada em 

supervisão). Após a transcrição, procedemos a um trabalho moroso, complexo e 

meticuloso de tratamento e análise das mesmas. Optámos pela análise categorial 

temática e frequencial, de forma a permitir a evidência de convergências e divergências 

e ainda associações e frequência com que ocorreram e simultaneamente permitiu-nos a 

validação do estabelecimento das categorias e sub categorias.  

Numa primeira fase, o processo de definição de categorias surge à priori, a partir 

do enquadramento teórico, tendo em conta o problema, objectivos e questões de 

investigação deste estudo empírico, como tal estabelecemos três categorias gerais: 

Exercício da SOPP, valorização da SOPP e interacção conhecimento-acção. Numa 

segunda fase, procedeu-se à fase de leitura flutuante e organização da informação 

através de recorte e agrupamento, que permitiu a codificação, estabelecimento de sub 

categorias e indicadores.  

A questão da codificação é central na análise de conteúdo. Em função da 

frequência, da analogia, da associação procuramos codificar por categorias de análise. 

Conscientes de que corremos sempre o risco da validação e da fiabilidade do 

procedimento, uma vez que o processo de codificação e a fiabilidade do instrumento 

estão interligados, bem como às categorias de análise utilizadas. Foi nossa intenção 

torná-las claras e defini-las rigorosamente. “A validade poderia ser definida como a 

adequação entre os objectivos e os fins sem distorção dos factos” (Ghiglione e Matalon, 

2005, p. 196).  

Posteriormente, fizemos a correspondência com as unidades de registo e de 

contexto que consideramos significativas para ilustrar a compreensão e interpretação 

que concebemos do discurso. Tal como Bardin (2009) considerámos que a unidade de 

registo corresponde à palavra ou à frase, isto é, à proposição categórica, entendida como 

frase declarativa em que se afirma ou nega algo de alguém ou alguma coisa, ou à 

proposição entendida como um interrogação ou exclamação, que possibilite o 

esclarecimento e compreensão de sentido das categorias e sub categorias estabelecidas. 

A unidade de contexto corresponde ao parágrafo e permite compreender a 

inteligibilidade mais ampla e abrangente do discurso. Procuramos seguir a metodologia 
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de análise indicada por Bardin (2009): organização do material e exploração do mesmo, 

codificação através de unidades de registo e de contexto, categorização e inferências. 

A entrevista contém quatro blocos e cada um, de acordo com o guião, (conforme 

anexo C), apresenta questões estruturadas de forma não rígida. O primeiro bloco tem 

como intenção proceder à caracterização dos participantes, o segundo, à identificação 

das funções desempenhadas pelo coordenador de departamento, nomeadamente a 

função supervisiva, e a forma como a desempenha, o terceiro bloco pretende dar a 

conhecer se a SOPP exercida pelos coordenadores de departamento, de acordo com a 

sua opinião, tem ou não efeitos nos professores que compõem o departamento. O quarto 

bloco pretende recolher informação sobre os contributos que a teoria traz à prática e a 

relação estabelecida entre elas, na perspectiva dos coordenadores de departamento e no 

âmbito da SOPP. 

 

 

3.3 Tratamento dos dados documentais  

Após a selecção e recolha dos documentos, que consideramos importantes e 

determinantes para complementar e confrontar a informação recolhida através das 

entrevistas, procedemos à análise documental. Os documentos foram recolhidos e 

consultados a partir dos sites de cada escola envolvida neste estudo e, como tal, 

reconhecemos-lhe toda a credibilidade. 

De um conjunto amplo e complexo de dados contidos nos vários documentos, 

tivemos de proceder à análise de conteúdo, à sua agregação em unidades relevantes e 

significativas que permitissem estabelecer relações entre si e inteligibilidade de 

conteúdo. O objectivo foi simplificar a informação e a consequente obtenção de 

conclusões. A partir dos documentos analisados foi elaborado um documento 

“secundário” de acordo com critérios comuns entre eles, nomeadamente analogia e 

frequência e recorremos à apresentação da informação através de quadro que permita 

uma visão conjunta e comparativa. 

Recorremos à análise categorial temática e respectiva codificação que nos permitiu 

organizar o conteúdo dos documentos e apresentá-lo de forma a facilitar o seu acesso, a 

sua consulta (Bardin, 2009). Recorremos à análise temática já que consiste em isolar, 

por associação e frequência os temas presentes no texto para permitir a sua comparação 
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com outros textos. Análise horizontal: cada um dos temas e a forma como foi abordado 

pelos diferentes inquiridos Ghiglione e Matalon (2005). Procurámos respeitar quer o 

aspecto quantitativo, quer o aspecto qualitativo ou pertinência da informação para a 

nossa investigação.  

Antes de iniciar o Capítulo IV que diz respeito à apresentação e análise dos 

resultados, pretendemos, através da elaboração do quadro que se segue, explanar sobre  

a articulação entre problema de investigação, objectivos, questões de investigação e 

categorias estabelecidas à priori. 
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Quadro 7 - Reprodução da relação entre o problema de investigação, objectivos, 

questões de investigação e categorias estabelecidas à priori 

 

Tema Problema de 

investigação 

Objectivos Questões de 

investigação 

Categorias 

 

 

 

 

 

SOPP 

 

 

Perceber a 

existência do 

desfasamento 

entre o quadro 

teórico de SOPP e 

o desempenho dos 

coordenadores de 

departamento 

curricular ao nível 

das suas funções 

de supervisão e 

orientação da 

prática 

profissional. 

 

1-Conhecer o 

desempenho dos 

coordenadores de 

departamento ao nível 

da SOPP 

 

2 – Identificar, na óptica 

do coordenador de 

departamento, 

alterações produzidas na 

prática profissional dos 

professores. 

 

3-Clarificar a 

articulação entre a 

abordagem teórica e o 

desempenho de funções 

de SOPP. 

 

1-Que funções, na 

prática, desempenha o 

coordenador de 

departamento enquanto 

supervisor?  

 

2-Que efeito tem a 

SOPP, exercida pelo 

coordenador de 

departamento, no 

desempenho dos 

professores?  

 

3-Que relevância é 

atribuída à investigação 

e formação 

especializada, pelo 

coordenador de 

departamento? 

 

Bloco 2: 

Exercício da 

SOPP 

 

 

Bloco 3: 

Valorização da 

SOPP 

 

 

Bloco 4: 

Interacção 

Conhecimento - 

acção. 
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CAPÍTULO IV - APRESENTAÇÃO E ANÁLISE DE 
DADOS 

 
 

Neste capítulo apresentamos os dados e a respectiva análise que deles fizemos, 

tendo presente que “é sempre um acto artificial, uma vez que implica a fragmentação do 

todo onde está integrado. O investigador qualitativo tenta ter em consideração a relação 

dessa parte com o todo, mas, pela necessidade de controlar a investigação, delimita a 

matéria de estudo” (Bogdan, 1994, p. 91). À medida que o processo decorria 

confrontávamo-nos com a necessidade da “arte” de apresentar e interpretar dados. 

Os dados obtidos e a sua consequente análise e interpretação visaram dar resposta às 

questões de investigação colocadas, isto é: 

1. Que funções, na prática, desempenha o coordenador de departamento enquanto 

supervisor?  

2. Que efeito tem a SOPP, exercida pelo coordenador de departamento, no 

desempenho dos professores?  

3. Que relevância é atribuída à investigação e formação especializada, pelo 

Coordenador de departamento? 

 

1. Resultados das Entrevistas  
 

Como já foi referido anteriormente, o estudo decorreu em três escolas de 2º e 3º 

ciclo da margem sul do Tejo, no decurso do segundo período do ano lectivo 2011-2012. 

Foram entrevistados seis coordenadores de departamento curricular, três deles com 

formação especializada em supervisão e três sem essa formação. Os resultados são 

apresentados de acordo com as opções explicitadas no sub capítulo referente ao 

tratamento de dados e iremos recorrer à utilização de quadros para melhor 

sistematização e compreensão da informação, a partir dos blocos temáticos e categorias 

pré definidas.  

O primeiro bloco temático visava a caracterização dos participantes que já foi 

efectuada no capítulo designado por instrumentos e técnicas de recolha de dados. No 

segundo bloco temático procuramos conhecer o desempenho dos coordenadores de 

departamento ao nível da SOPP. Assim estabelecemos para ele a categoria geral de 
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“exercício da SOPP” e, a partir do discurso dos entrevistados, estabelecemos cinco 

subcategorias: Funções, função supervisiva, âmbito, processo e condições. 

 

 

 

Quadro 8 - Apresentação do processo de categorização do bloco temático: Exercício da 

SOPP 

Subcategorias Indicadores Unidades de registo/unidades de contexto 

 

 

 

 

Funções 

-Supervisão 

-Divulgação de 

informação 

-Partilha e orientação 

 

-Representação dos 

docentes e estabelecer 

ligação com a Direcção 

 

-Articulação 

-“Supervisionar dentro de que me é possível…”(PF4) 

-“Assegurar que as informações passem da direcção e do 

conselho pedagógico, e ao contrário.”(P3) 

“…essa partilha é muito rica porque aproveitamos as 

áreas mais fortes que cada um de nós tem”(P2) 

-“… planificar actividades, orientar dentro das 

possibilidades.”(PF4) 

-“…representar todos os docentes no conselho 

pedagógico, servir sempre de elo de ligação com a 

direcção.”(P1) 

-“… O coordenador tem de fazer a articulação entre as 3 

línguas dentro do departamento, depois fazer a articulação 

entre o departamento e o conselho pedagógico.”(PF6) 

 

 

Função 

supervisiva 

-Partilha 

 

-Acompanhamento 

-Monitorização 

 

-Orientação de colegas 

com menos experiência  

-“… para mim é mais uma partilha de saberes e de 

experiências, que de certa forma vai servir para aferir e 

para nos auto - controlarmos uns aos outros”(P3) 

-“… Para além do acompanhamento dos colegas, para 

além da articulação, …Também, às vezes, tem aquela 

função de monitorização, a ver se as coisas estão a ir bem 

ou não. …aquele espírito sempre de auto-avaliação, auto-

regulação, a ver se as coisas estão a ir bem…”(PF6) 

-“…é uma orientação, ajudar as pessoas, eventualmente 

com menos experiência, a resolver problemas....”(P1) 

 -Projectos e actividades - “…é um processo de orientação, acompanhamento…, 

envolve tudo …desde a aula a projectos.”(PF4) 
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Âmbito 

 

-Aulas no âmbito da 

avaliação de 

desempenho docente 

 

 

-Critérios e instrumentos 

de avaliação 

 

-“As pessoas disseram quais eram as suas necessidades de 

formação e foi elaborado um plano que foi entregue na 

direcção”(P1) 

-“Também normalmente sou eu que digo aqui os planos 

de formação que existem nos centros de formação, nas 

editoras e as pessoas depois inscrevem-se, mas depois 

realmente não vou ver, não vou perguntar às 

pessoas…”(PF6) 

-“…fui avaliadora, supervisionei aulas…”(PF4) 

-“ as planificações, as actividades realizadas, a 

implementação dos critérios e instrumentos de avaliação a 

nível do departamento…”(PF2) 

 

 

 

Processo 

-Reuniões formais e 

informais. 

 

-On – line 

 

-Por proposta e por dar 

o exemplo. 

-Registos informais. 

-“É mais através das reuniões… e dos materiais que me 

enviam… há registos informais e até na sala de 

professores vamos conversando”(P1) 

-“Há distribuição de tarefas e depois é tudo partilhado on 

line, seja planificações, seja fichas de trabalho, 

actividades”…. Proponho que se faça…”(P3) 

-“…eu tenho de ser a primeira, tenho de dar o 

exemplo.”(PF6) 

-“...Tenho um registo muito sumário onde vou registando 

as actividades que vamos realizando.”(PF5) 

 

 

Condições 

-Compatibilidade de 

horários 

 

-Quebrar o isolamento 

-Mais tempo 

 

-“Tem de haver uma base de confiança e as pessoas terem 

espírito aberto e depois tem de haver horários com alguma 

compatibilidade.”(P3) 

-“…porque as pessoas continuam a viver para si, a 

considerar o seu espaço sagrado.”(PF4)  

-“…tem de ter o mínimo apoio da gestão,…às vezes para 

fazermos uma boa supervisão precisávamos de ter mais 

tempo para fazermos as coisas com mais calma…”(PF6) 
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Ao nível da subcategoria “funções”, dos seis entrevistados, apenas um não 

conhece o que a legislação define como sendo as funções do coordenador de 

departamento: “O que está na lei não tenho presente, vou dizer o que é que eu faço na 

escola” (P1). As funções unanimemente enunciadas pelos seis coordenadores 

entrevistados prenderam-se com a representação do departamento (DEP) em Conselho 

Pedagógico (CP) e a sua ligação à Direcção, a transmissão de informações e a 

articulação entre as diferentes disciplinas que compõem o departamento, ao nível da 

realização de actividades e desenvolvimento de projectos. 

Quanto à promoção do trabalho colaborativo ou trabalho conjunto, como foi 

designado pelos entrevistados, é entendido como partilha de saberes e experiências. A 

nível científico, foi efectivamente levado a cabo, por todos os coordenadores de 

departamento, mas só relativamente ao seu grupo disciplinar, tendo sido esta função 

delegada nos subcoordenadores, que trabalharam directamente com o coordenador e são 

da mesma área curricular dos diferentes grupos que integram o departamento. 

Atentemos nalguns exemplos: “Por acaso tenho sorte porque o Dep de línguas foi 

sempre um Dep muito colaborativo. As pessoas, por exemplo, põem experiências, 

materiais, ideias sempre em comum.” (PF6) e “A nível do departamento eu gostaria 

muito de ter assim uma mesa com os elementos todos a partilharem, a exporem as suas 

dificuldades, a pedirem ajuda, opiniões... Mas com todos os da minha área 

disciplinar…”(PF4) 

Verificámos que dois dos entrevistados consideraram que o trabalho 

colaborativo é ainda muito insipiente e muito impulsionado pela obrigatoriedade 

imposta exteriormente: “Há grupos disciplinares em que por imperativo superior já é 

desenvolvido há muito tempo… e então aí a prestação de contas é importante!” (PF4) e 

“uma vez que também esteve cá e IGE e chamaram-nos a atenção para que haja 

articulação entre o departamento todo, tentamos ver o que podíamos articular”(P2). 

Relativamente à subcategoria função Supervisiva, esta foi referida como função 

do coordenador de departamento por dois dos seis entrevistados (P2,PF4). Quando 

questionados sobre a sua função de SOPP, três dos entrevistados (P1,3,PF6) referiram 

que ela consiste na partilha de saberes e experiências e orientação e ajuda aos colegas 

com menos experiência ou “de algum colega que entra de novo na escola ou algum 

colega que tem alguma dificuldade a nível pedagógico ou didáctico possa ser ajudado e 

estou em constante comunicação com os sub coordenadores.”(P3). 
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Destacamos o entendimento que dois dos entrevistados manifestaram quanto ao 

desempenho da função supervisiva, uma vez que ela foi associada à função avaliativa e, 

por isso, não é bem encarada pelos elementos do departamento: “A supervisão é uma 

palavra muito forte, tão forte como a avaliação… portanto há uma conotação negativa, 

supervisionar é fiscalizar, é controlar” (PF4) ou “…há uns anos atrás ninguém fazia 

supervisão, era a IGE que vinha á escola…” (P3). 

Os participantes foram unânimes em afirmar que a SOPP de cariz pedagógico e 

didáctico (produção e análise de materiais) foi exercida ao nível do grupo disciplinar. 

Quanto às outras disciplinas que compõem o departamento, foi delegada nos 

subcoordenadores. A transcrição que se segue é disso elucidativa: “Tudo o que é 

critérios é com o departamento, depois materiais específicos é com os sub 

coordenadores” (P3). 

Já quanto à supervisão de critérios e instrumentos de avaliação, actividades e 

projectos (planificação, realização e balanço) foi exercida pelo coordenador e alargada a 

todo o departamento. Do discurso dos entrevistados, percebemos que a SOPP é exercida 

no âmbito da observação de aulas, mas só aquando da Avaliação do Desempenho 

Docente.  

Ainda quanto à observação de aulas, o discurso diverge claramente. P3 afirmou 

não ser uma prática de escola e PF5 afirmou que os colegas consideraram a observação 

de aulas como uma intromissão e não ”…como alguém que está ali para colaborar 

connosco, que nos ajuda a ver o que nós não conseguimos ver”. Todavia, P1 e PF6 

admitiram que há disponibilidade dos colegas para que as suas aulas sejam observadas, 

mas que a incompatibilidade de horários e o cansaço o inviabilizam. De alguma 

maneira, o discurso indicia que só perante a obrigatoriedade, a observação de aulas se 

realiza. 

Relativamente à formação contínua, os seis entrevistados revelaram coincidência 

de opiniões, pois entendem que esta não entra no campo da SOPP e como tal, todos a 

encaraam como algo exterior às suas funções. Procederam a um levantamento das 

necessidades de formação dentro do departamento, sem que tenha sido explicado em 

que assenta esse plano global, que depois encaminharam para a Direcção da escola. 

A subcategoria “processo Supervisivo” também é ponto de acordo entre todos os 

entrevistados. Este recai na realização de reuniões quer em grupo disciplinar quer em 

departamento curricular, das quais há registos formais em acta, partilha on line, 

encontros informais registados também informalmente. Todos os coordenadores 
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declararam não ter um plano de supervisão, mas salientaram em todo este processo, a 

importância de existir um bom clima relacional: “Eu tento fazer cumprir, não de uma 

maneira coerciva, mas que as colegas compreendam, que compreendam que temos de 

cumprir, mas de maneira ao mesmo tempo que seja agradável, não seja uma coisa por 

imposição e tento que haja uma certa harmonia e compreensão entre nós”. (P2) 

A subcategoria designada por “condições para o exercício da SOPP e demais 

funções de coordenação”, revelou-nos algumas necessidades que os entrevistados 

sentem. Por exemplo P1,2,PF5 e PF6 necessitam de mais tempo.” Acho que devia haver 

mais tempo…, o que eu sinto falta é de tempo para ler, reflectir, estudar. …mas sinto 

muita falta de tempo para preparação, para reflexão…” (P1).  PF4 e PF5 consideram 

que é indispensável haver colaboração, pois que não existe ou é muito reduzida.  

A este propósito, destacamos a opinião de PF5 por considerarmos que embora 

não tenha sido verbalizada pelos outros entrevistados, ela está implícita nos seus 

discursos: “Por agora tem sido mais ao nível da língua portuguesa, porque cá está eu 

acho que passaria esta dinâmica ao inglês se eu também desse inglês. Eu não sei se foi 

uma boa opção institucional criar estes departamentos em que se mete tudo, porque eu 

lembro-me quando nós tínhamos a divisão por grupos disciplinares, eu sentia que a 

dinâmica era outra. O facto do CD não pertencer aos outros grupos que compõem o 

dep é um obstáculo, eu por exemplo posso disponibilizar-me para trabalhar com as 

pessoas, mas efectivamente eu também não tenho o conhecimento 

científico”(PF5).Também a compatibilidade de horários e o bom relacionamento foram 

consideradas condições relevantes. 

No terceiro bloco da entrevista, pretendemos recolher informação sobre o efeito, 

que a função de supervisão exercida pelos coordenadores de departamento tem, na 

opinião deles,  nos professores que o compõem. Previamente estabelecemos a categoria 

“Valorização da SOPP” e o processo de categorização do discurso dos entrevistados 

proporcionou o estabelecimento de quatro subcategorias: objectivos da função de SOPP, 

oportunidades de melhoria para os professores do departamento curricular, 

reconhecimento pela escola da função de SOPP e características que o supervisor deve 

ter para desempenhar as funções de SOPP.  
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Quadro 9 - Distribuição de subcategorias e unidades de registo/contexto relativas ao 

bloco temático: Valorização da SOPP 

Subcategorias Indicadores Unidades de registo/unidades de contexto 

 

 

 

Objectivo 

 

-Melhorar as práticas 

-Desenvolvimento 

profissional 

-Sucesso dos alunos 

-Bem estar dos professores 

-“…que que as pessoas trabalhem cada vez melhor e 

os miúdos tenham sucesso. Dar apoio…que as coisas 

corram bem e que as pessoas não entrem em 

stress”(P1) 

-“Para já, acho que a supervisão deve contribuir para 

o desenvolvimento profissional dos colegas …para 

que no fundo consigamos melhorar as aprendizagens 

dos alunos,…acho que a felicidade também tem de 

estar, por arrasto, nisto. Se as pessoas andam aqui 

muito infelizes, a arrastarem-se, muito angustiadas e 

desanimadas não se consegue fazer nada”(PF6) 

 

 

Oportunidade 

De melhoria: 

professor 

reflexivo 

 

-Forma de 

encarar/participar na vida 

na escola. 

-Trabalho colaborativo. 

-Experiências inovadoras: 

professor reflexivo e 

professor investigador. 

-“… isso altera a forma como as pessoas encaram a 

sua vida na escola e não só a aula, …”(P1)  

-“…trabalhar colaborativamente …isso foi uma 

inovação….As pessoas não estavam muito habituadas 

e não foi fácil.”(PF5) 

-“ O ano passado fizemos algumas experiencias 

inovadoras e fizemos todos. …. uma das coisas que o 

ano passado foi dita pelos colegas é que nunca tinham 

pensado no professor como professor investigador, 

professor reflexivo sim, sempre disposto a pôr em 

questão as coisas que fazia, a auto-regular-se, mas 

professor investigador não e as pessoas acharam 

muito engraçado.”(PF6) 

 

 

Projecto 

Educativo de 

Agrupamento 

de Escolas  

 

-Não menciona a 

Supervisão. 

-Não formaliza o trabalho 

colaborativo. 

-“... Não há prática nesta escola. A supervisão tem 

uma conotação negativa trazida pela a ADD 

(avaliação desempenho docente)…. O meu objectivo 

era dizer para a colega corrigir, mas as pessoas não 

aceitam.”(P3) 

-“Não, não, não. Eu penso que pode não ser ainda o 

ideal, mas pelo menos informalmente foi sempre uma 

escola de partilha. …e aqui no departamento, a partir 

do momento em que eu fiz formação…, essa partilha 
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e esse espírito colaborativo deverá ser feito de 

maneira o mais sistematicamente possível e penso que 

a escola se está a encaminhar para aí”(PF6) 

 

 

 

 

 

Supervisor 

-Ter conhecimento 

científico 

-Ter experiência. 

-Ter capacidade de 

relacionamento, 

comunicação e 

disponibilidade. 

 

-Ser criativo e dinâmico 

 

-Ter formação na área da 

supervisão 

 

-“… uma pessoa com uma boa base científica, e com 

alguma experiência …e até com um pouco de 

formação especifica…”(P3) 

-“… tem de ter características em termos relacionais, 

…e que saiba comunicar…que seja disponível,…. 

Um supervisor tem de ser alguém que conhece a 

instituição… Eu acho que as pessoas associam muito 

a supervisão à avaliação e também associam muito o 

supervisor a alguém que está acima deles…”(PF5) 

-“… tem de gostar daquilo que faz e tem de gostar 

muito do seu povo, que é do departamento e tem de 

sentir que não é líder… mas é o impulsionador do 

departamento e tem de ser uma pessoa criativa e 

trabalhadora... Tem que ser muito organizada…, acho 

que tem de ter formação, nem que fosse uma pós 

graduação, uma acção de formação…”(PF6) 

-“…o supervisor não é aquele que manda nos outros, 

não é aquele que decide o que os outros fazem, não é 

aquele que ensina os outros, é aquele que incute no 

grupo, que está à sua responsabilidade, incute a ideia 

de que aprendemos uns com os outros”(PF6) 
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Os entrevistados P1,PF5 e PF6 estabeleceram como objectivos a melhoria do 

desempenho profissional através do trabalho reflexivo e colaborativo. Três deles (P1,3, 

PF6) referem o sucesso dos alunos e ainda a garantia de um bom clima relacional e de 

envolvimento na vida da escola. De destacar o objectivo formativo da função de SOPP: 

“Para já eu acho que o importante é haver harmonia entre todos e ter um objectivo 

formativo; o meu objectivo é procurar ajudar, ajudar. Promover o trabalho de 

colaboração”(P2).  

No entender dos entrevistados, a sua função de SOPP pode ser encarada como 

uma oportunidade de melhoria para o seu departamento curricular ao nível do 

desenvolvimento e participação em actividades e projectos e ao nível do trabalho 

colaborativo ou de equipa: “ Influencias na prática? Por aderir aos projectos, às 

actividade por exemplo, por verem fazer e não por dizer fazes tu! Eu penso que pode 

ser. Agora aderem melhor, eu tento não impor mas fazer ver o porquê de fazer isto ou 

aquilo.” ( P2) e “eu tento é não ser muito impositiva, é ouvir as pessoas e levá-las a 

participar. É dos dep mais colaborativos da escola, considero eu, pelo menos nunca se 

nega, dá o seu melhor, é um dep que está disponível” (P3). De realçar a preocupação 

com a adopção de uma postura não impositiva. 

Relativamente ao facto de os elementos do departamento privilegiarem a 

continuidade ou a inovação, o discurso dos entrevistados não é coincidente. P1, PF4, 

PF5 e PF6 referem que os colegas, por questões de cansaço e de segurança, preferem 

não alterar as suas práticas: “…se calhar o facto de nestes últimos anos termos de 

mudar tantas coisas, termos de nos adequar a tanta nova legislação, a tantas novas 

dinâmicas isso cria nas pessoas alguma resistência à mudança,” (PF5). PF4 admite 

que “… mas para mim era a única maneira de levar as pessoas a estarem, a realizarem 

e partilharem alguma coisa, por pouca que fosse, era marcando reuniões. Os 

professores do meu departamento preferem a continuidade, …que tem docentes com 

muito tempo de serviço, docentes muito presos a práticas que mantêm há anos e anos e 

que não mudam, que não estão dispostos alterar”. É de destacar a forma impositiva 

como este CD actuava e geria a situação. Porém, P1, PF4, PF5 e PF6 admitiram que os 

colegas de departamento aceitam o desafio da mudança. 

Do discurso dos entrevistados, podemos perceber que a Escola não reconheceu a 

função ou exercício da SOPP, através do seu Projecto Educativo de Agrupamento, pois 

maioria dos entrevistados afirmou que esta não é mencionada ou não lhe é feita 

qualquer alusão, sobretudo pela forma negativa como a supervisão é encarada na escola: 
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“…quando se houve falar de supervisão é mais no sentido avaliativo, mas essa palavra 

não está muito presente e penso que não está muito bem vista: estás a ver se faço bem, 

faço mal é logo!” (P1) ou “A palavra supervisão arrepia,…se eu disser vamos à aula 

uma da outra supervisionar isso não! As pessoas ficaram muito marcadas no sentido 

negativo…e associam muito a supervisão à avaliação” (PF5) 

Os resultados relativos à sub - categoria “supervisor” permitiram-nos responder 

à questão: Quem deve ser o supervisor? Os entrevistados apontaram a competência 

científica e pedagógica (P1,2,PF4,5), capacidade de relacionamento e comunicação 

(P1,2,PF4,5) e experiência e formação na área da supervisão (p3,pf4,pf6.). Salientaram 

também a criatividade e dinamismo como características essenciais a quem 

supervisiona. As transcrições que se seguem ilustram o que acabámos de afirmar: “… 

Para mim, é competência e capacidade de relacionamento”(P1) “…saber gerir 

conflitos e saber gerir as relações entre as pessoas e a competência sempre!”(PF4) e 

“…não chega só a formação.”( P3). 

A partir de agora, deter-nos-emos no quarto bloco e último bloco da entrevista, 

para o qual estabelecemos a categoria que designamos por “Interacção conhecimento-

acção”, o discurso dos entrevistados permitiu estabelecer duas subcategorias: 

contributos que a teoria traz à prática e a relação estabelecidas entre elas, na perspectiva 

dos coordenadores de departamento. 
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Quadro 10 - Distribuição de subcategorias e unidades de registo/contexto relativas ao 

bloco temático: Interacção conhecimento-acção 

Subcategorias Indicadores Unidades de registo/unidades de contexto 

 

 

 

 

 

 

 

Contributo 

 

 

-Entender a actuação. 

 

 

 

-Compreender o processo 

supervisivo. 

 

 

 

-Reconhecimento e 

legitimidade de decisão e 

actuação. 

-“Ajudou-me a entender esse aspecto de 

colaboração... Ajudou-me muito a entender o 

aspecto formativo da minha actuação e alargou-me 

os meus horizontes...”(P2) 

-“Eu sinto que neste caso especifico da supervisão, 

foi um abrir, um olhar de forma diferente para as 

coisas, foram as imensa leituras que eu fiz, foi o 

compreender um processo que estava assim muito 

afastado, foi o reflectir imenso”(PF4) 

-“...eu estou a olhar para as coisas já com um pré-

conceito e eu tenho de olhar para as coisas para ver 

o que elas são, desocultar o que elas são e poder ver 

mais além. Outro dos contributos, foi a questão do 

reconhecimento dos pares…de trazer alguma 

legitimidade digamos assim, profissional,…”(PF5) 

-“A teoria dá segurança. Teoria e prática são 

importantes, e depois falamos com outra 

consistência…”(P2) 

-“Passei a fazer as coisas de uma maneira mais 

sistematizada, formalizada, organizada, e havia 

coisas que eu sabia mas não tinha muita consciência 

delas e agora penso mais nelas, estão mais à 

superfície. Sem dúvida que uma teoria que conheça 

a realidade ajuda-nos a fundamentar a tomada de 

decisões”(PF6) 

 

 

 

 

Relação 

 

 

-Distância. 

 

-“… acho por exemplo que o ensino superior ou a 

investigação está muito longe.... Os investigadores 

deviam por a mão na massa e sentir as dificuldades 

….na escola não temos tempo para investigar …mas 

deveria ser uma coisa mais estreita, mais regular, 

para, não serem vistos como intrusos.….”(P1) 

-“Agora no que respeita à supervisão, achei-as mais 

enquadradas e mais úteis, …, um dos medos que 
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-Enriquecimento mútuo. 

 

 

 

 

-Validação da prática. 

 

 

tenho aqui dentro da auto formação do departamento 

é que nós fiquemos aqui só com os nossos 

conhecimentos, com as nossas práticas, que isto 

fique um bocado pobre… a bibliografia trás a teoria 

e têm de ser as duas coisas, realmente a prática e a 

teoria. Até agora a teoria, neste país, tem estado um 

bocado desligada da prática.”(PF6) 

-“…precisavam talvez de ir mais ao encontro de 

quem está na prática porque por vezes eles são tão 

teóricos, tão teóricos que não estão bem dentro da 

realidade. …tem de haver alguma teoria para dar 

consistência à prática. …Eu li alguns documentos e, 

através da reflexão que fizemos, tornou-me mais 

credível e para validar também as nossas decisões e 

maior aceitação não tenhas duvidas!”(P2) 

-“Isso é uma distância! … neste momento, na minha 

perspectiva, a articulação não existe. … entre aquilo 

que se deve fazer ou se aponta como ideal e a prática 

no terreno vai um longo, longo, longo, caminho.  

..quando queremos levar os professores a reflectir, 

eles não reflecte e quando queremos partilhar, 

ninguém partilha…”(PF4) 
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Quanto à subcategoria “contributo” da teoria (investigação, formação, teorias 

académicas) relativamente à prática docente, destacámos por um lado as respostas dadas 

por quem tem formação especializada em supervisão e por outro lado quem não possui 

essa formação. P1,2,3 foram representativos de que a formação encerra aspectos muito 

teóricos e que deveria incidir mais sobre as práticas:” Eu acho que deve haver 

formação, mas muito concretamente com situações de exemplo, de análise da 

prática”(P1).  

Alguns entrevistados com formação especializada em supervisão realçaram o 

facto de lhes ter ajudado a alargar horizontes e ter contribuído para melhor 

esclarecimento da sua actuação. Por exemplo, PF6 defende que “…não há 

melhoramento sem investigação, a base de tudo tem de ser a investigação. A 

investigação é muito importante e aquela humildade e honestidade de se conseguir pôr 

sempre o que fazemos em causa, estarmos sempre à procura de uma constante 

melhoria... mas saí de lá da formação, com o reforço da necessidade do trabalho 

colaborativo…”. Ainda assim, a confiança, tranquilidade a par da legitimidade, 

credibilidade e reconhecimento dos pares foram explícita ou implicitamente referidos 

por quase todos os entrevistados. 

Quanto à sub categoria “relação” existente entre teorias académicas ou formação 

ministrada em SOPP e desempenho de funções, os entrevistados pronunciaram-se 

quanto à forma como entendem essa relação: “Não é só uma coisa empírica, olha 

parece-me que assim é melhor! mas é uma questão de fundamentação e de 

segurança…” (P1). Embora distantes ou pouco articuladas, a prática fundamenta-se na 

teoria e é esta dinâmica construtivista que evita que “…realidade também, só por si, 

fica muito empobrecida, se não é enriquecida pela teoria…mas não podem vir com 

pressupostos teóricos completamente desenquadrados e desenraizados da realidade, 

…Ou a teoria e a realidade das escolas estão interligadas, verdadeiramente 

interligadas ou honestamente e humildemente interligadas, …ou se calhar uma teoria 

mal aplicada pode ser muito prejudicial à educação.”(PF6). 

Na relação teoria-prática, os entrevistados apontaram a necessidade da teoria ir 

ao encontro da realidade, do terreno, para melhor a conhecerem, compreenderem e 

perceberem a fim de se verificar uma articulação e enquadramento da teoria 

relativamente à prática. Quanto à forma como essa articulação pode ser feita, os 

entrevistados destacaram diferentes formas que passamos a enunciar: Os investigadores 

deviam acompanhar a prática; os trabalhos realizados pelos professores mestrandos e 
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doutorandos deviam ser um contributo para a investigação educacional; o supervisor 

podia fazer a ponte entre teoria e realidade e os catedráticos deviam ser coadjuvados por 

professores. 

Na palavra dos entrevistados, o objectivo é evitar “…um desfasamento entre 

quem concebe estes modelos e manda para as escolas estas ideias todas e o que vai ser 

aplicado nas escolas. Na minha opinião os catedráticos … deviam ser coadjuvados por 

pessoas que estivessem no terreno… embora eu compreenda que há modelos que têm de 

ser teóricos, mas muitas vezes há ali um grande choque com a realidade que 

encontramos nas escolas.”(PF6). 

 

 

2. Resultados da Análise Documental 
 

Seleccionámos os documentos estruturantes da actividade educativa: Projecto 

Educativo do Agrupamento, o Plano de Actividades do Agrupamento e o Regulamento 

Interno do agrupamento. São todos documentos oficiais e consultados a partir da página 

electrónica de cada agrupamento de escolas. Para além destes, analisámos ainda o 

Relatório da Avaliação Externa , de cada Agrupamento de Escolas, elaborado pela IGE, 

bem como as referências ao Plano de Formação de cada agrupamento de escolas. Os 

documentos reportam-se a um período de tempo que varia entre os anos lectivos 2009-

2012, dependendo da dinâmica de cada agrupamento de escolas e do ano em que 

ocorreu a avaliação externa da mesma. 

O objectivo da análise documental prende-se com a validação, triangulação e 

melhor compreensão dos dados obtidos a partir das entrevistas bem como uma 

ampliação de informação sobre a instituição escola.  

O quadro seguinte resulta da análise que fizemos dos vários documentos 

enunciados e pretendemos que seja entendido como um documento único que permite a 

comparação e relação dos dados recolhidos. 
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Quadro 11 - Comparação e relação de dados dos documentos analisados e relativos às 

três escolas envolvidas neste estudo 

Documentos 

analisados 

Dados relativos à Escola A Dados relativos à Escola B Dados relativos à Escola C 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

PEA 

-Um dos objectivos é 

melhorar e aprofundar a 

articulação curricular. 

Através de (entre outras) 

dinamizar momentos de 

reflexão, reuniões 

periódicas entre 

professores e 

coordenadores de ciclo 

para definição de 

conteúdos, estratégias, 

práticas pedagógicas e 

critérios de avaliação. 

Realizar actividades e 

projectos conjuntos. 

 

-A sua missão é entre 

outras, desenvolver o 

espírito de cooperação entre 

os elementos da 

comunidade educativa. 

-De entre os seus valores 

está definido a cooperação, 

o trabalho cooperativo, 

através de bom ambiente e 

relacionamento entre a 

comunidade escolar. 

Possibilita que os docentes 

participem e partilhem entre 

si de modo colaborativo a 

informação. 

-A articulação curricular é 

identificada como um ponto 

fraco, mas o funcionamento 

das estruturas de 

coordenação e supervisão 

um ponto forte. 

-Uma das metas enunciadas 

é a valorização do clima e 

cultura do agrupamento de 

escolas: reduzir conflitos, 

implicar as famílias no 

processo educativo e 

promover e divulgar boas 

práticas 

 

-Do diagnóstico feito 

consta como ponto forte o 

trabalho cooperativo 

desenvolvido pelos 

docentes e a comunicação 

e clima de confiança entre 

as estruturas educativas e 

como ponto fraco a 

incipiente articulação 

curricular entre ciclos. 

-Pretende-se valorizar o 

trabalho de equipa, 

cooperação, o 

desenvolvimento 

profissional docente e não 

docente. 

-A articulação promove-se 

através de reuniões, 

actividades, recurso às 

tecnologias de informação 

e comunicação (TIC) - 

(moodle, sala de estudo 

virtual), projectos. Bem 

como desenvolver um 

sentimento de pertença ao 

agrupamento. 
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PAA 

-Propostas de formação 

interna nos âmbitos das 

TIC e formação de 

leitores. 

-Melhorar e aprofundar a 

articulação curricular 

através de reuniões de 

trabalho; realização de 

actividades e projectos. 

 

 

-Motivar para a inovação e 

qualidade 

-Promover e divulgar boas 

práticas. 

-O trabalho colaborativo é 

referido apenas uma vez e 

refere-se ao 

desenvolvimento de 

actividades e projectos. 

 

-Promoção e articulação 

entre vários ciclos, anos e 

escolas do agrupamento 

através de reuniões, 

actividades, projectos, 

acções de formação e 

parcerias. 

-Aprofundar uma cultura 

de participação envolvendo 

famílias, autarquia, 

instituições: reuniões, 

actividades, projectos e 

TIC.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RI 

-Prevê estruturas de 

coordenação educativa e 

supervisão pedagógica: 

departamentos curriculares 

que devem promover a 

cooperação entre os 

docentes e reunir 

ordinariamente uma vez 

por mês e 

extraordinariamente 

sempre que necessário. 

-São definidas 

competências para o 

departamento (entre 

outras): planificar, 

articular com outras 

estruturas educativas do 

agrupamento, identificar 

necessidades de formação, 

assegurar a participação 

em projectos ou 

actividades de PAA. 

-São definidas 

competencias para o CD 

(entre outras): garantir a 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

-Define as competências do 

CD: representar os docentes 

em CP, assegurar a 

-O DEP reúne uma vez por 

mês obrigatoriamente.  

 

 

 

 

 

-Define as Competências 

do Departamento: Analisar 

e reflectir sobre práticas 

educativas e o seu 

contexto; identificar 

necessidades de formação 

docente, promover debates, 

seminários, encontros no 

âmbito da formação 

contínua, promover a 

articulação das actividades 

do departamento. 

-Competências do CD: 

coordenar a pratica 
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articulação entre o 

departamento e o CP e 

outras estruturas 

educativas do 

agrupamento, transmitir 

informações, promover 

partilha e trabalho 

cooperativo entre todos os 

docentes que integram o 

departamento, cooperar na 

elaboração, 

desenvolvimento e 

avaliação dos instrumentos 

de autonomia e promover 

a realização de actividades 

de investigação, reflexão e 

de estudo visando a 

melhoria da qualidade das 

práticas educativas. 

-São definidas 

competências para o sub-

coordenador de ano/grupo 

disciplinar: convocar 

reuniões, coordenar a 

planificação, promover a 

partilha e o trabalho 

cooperativo entre os 

professores ano/disciplina. 

Estimular a criação de 

condições de trabalho que 

favoreça a formação 

contínua, apoiar os 

professores mais novos e 

os professores com menos 

experiencia. Organizar 

dossiers com 

planificações, materiais, 

instrumentos de avaliação. 

Transmitir opiniões e 

circulação de informação 

entre CP e o DEP, promover 

reuniões plenárias com vista 

à interdisciplinaridade e 

troca de experiencias entre 

docentes. Promover a 

articulação vertical entre 

ciclos e anos de 

escolaridade. 

 

 

 

 

 

 

-Competências dos sub -

coordenadores: promover 

reuniões para tratamento de 

questões específicas do 

grupo, apoiar o CD, 

promover a articulação 

dentro do grupo, garantir a 

circulação de informação 

entre DEP e grupo 

disciplinar. 

 

científico-pedagógica dos 

docentes do DEP.; 

acompanhar e orientar a 

actividade profissional dos 

docentes, especialmente os 

menos experientes, intervir 

no processo de ADD, 

promover a troca de 

experiências e cooperação 

entre todos os docentes que 

integram o departamento, 

promover a realização de 

actividades, investigação, 

reflexão e estudo visando a 

melhoria da qualidade das 

práticas educativas. 
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decisões tomadas por 

ano/disciplina ao 

coordenador de 

departamento. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

RAE 

-Lideranças intermédias: 

revelam motivação e 

empenho, bom clima de 

escola. 

-Trata-se de uma 

organização aprendente 

que identifica os seus 

pontos fortes e fracos, 

constrangimentos e 

oportunidades através da 

aplicação de inquéritos de 

satisfação e tratamento dos 

resultados escolares, mas 

não se conhece o impacto 

das estratégias no 

planeamento da acção e no 

progresso sustentável da 

organização. 

-A elaboração das 

planificações constitui um 

dos processos onde é 

possível detectar trabalho 

cooperativo entre os 

docentes que leccionam a 

mesma disciplina/ano bem 

como partilha de materiais 

e calibragem de elementos 

de avaliação. 

-O número reduzido de 

docentes nas disciplinas de 

3º ciclo limita o trabalho 

cooperativo. 

-Entre os departamentos 

-Os professores trabalham 

em equipa, partilham 

materiais e experiencias e 

reflectem sobre as suas 

práticas (sobretudo 

matemática e Português). 

-A articulação entre 

docentes 2º e 3º ciclo não é 

prática generalizada. O 

acompanhamento e 

supervisão da prática lectiva 

não contemplam observação 

de aulas. 

-Análise dos resultados e 

estratégias de actuação. 

-Não há PAA de 

agrupamento, mas das 

diferentes escolas. 

-Bom clima e ambiente 

educativo. Os responsáveis 

pelas estruturas educativas 

mostram-se disponíveis, 

empenhados e motivados. 

Conhecem as suas funções e 

obrigações. Alguma 

abertura à inovação. 

 

 

-A supervisão da prática 

lectiva em sala de aula não 

é um procedimento regular 

dos coordenadores de 

departamento embora nos 

DEP. se proceda à análise 

reflexiva dos resultados 

escolares e 

acompanhamento da gestão 

programática. O 

acompanhamento da 

actividade docente é 

realizado de modo 

indirecto: elaboração das 

planificações, materiais 

didácticos e instrumentos e 

critérios de avaliação. 

-Elaboração das 

planificações anuais 

comuns, aferição de 

critérios de avaliação, 

reflexão e análise dos 

resultados académicos dos 

alunos: efectuados em 

reunião de grupo 

disciplinar e 

supervisionadas pelo CD. 

-Trabalho de articulação  

interdepartamental 

fomentado pelo plano 

anual da matemática e 

plano nacional deleitura. 

-Existe trabalho 

cooperativo entre os 
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não há articulação sólida e 

estruturada. 

-PAA: propostas de cada 

disciplina e não do 

departamento, logo não há 

interdisciplinaridade 

evidente. 

-Destaca-se a inexistência 

de mecanismos de 

supervisão da actividade 

lectiva em sala de aula que 

permita a detecção de 

situações que careçam de 

acompanhamento mais 

personalizado ou que 

pretenda a divulgação e 

generalização de boas 

práticas. 

docentes ao nível de ciclo e 

níveis de ensino. 

-Disponibilidade dos 

docentes para trabalhar e 

cooperar mesmo fora do 

espaço escola e do horário 

estabelecido. 

 

 

 

 

 

PF 

-Promover a formação dos 

docentes que integram o 

agrupamento, através da 

dinamização e frequência 

de acções, seminários e 

conferências. 

-Trabalho colaborativo 

entre a comunidade 

educativa do agrupamento. 

 

-Plano de formação: 

diagnosticar as necessidades 

do pessoal docente e não 

docente, organizar, 

desenvolver e avaliar 

modalidades de formação. 

-Melhorar o clima 

organizacional do 

agrupamento através de 

actividades para a 

comunidade escolar. 

 

-Levantamento das 

necessidades de formação 

dos docentes em 

articulação com o centro de 

formação da área. 

-Ausência de mecanismos 

de avaliação do impacto da 

formação no 

desenvolvimento 

profissional e melhoria da 

prestação de serviço 

educativo. 

-O plano de formação 

prevê que o trabalho 

profissional do professor se 

insira no âmbito da sala de 

aula, agrupamento e 

comunidade educativa. 
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Analisámos os documentos em função das categorias que tínhamos utilizado nas 

entrevistas. Da análise do PEA, todas as escolas estabeleceram como objectivos 

primordiais a melhoria da articulação curricular e o desenvolvimento do trabalho 

colaborativo ou cooperativo como é muitas vezes designado. Sobressai a valorização do 

clima de escola e o consequente envolvimento e contributo de toda a comunidade 

educativa.  

O plano de actividades permitiu-nos perceber a consonância com os objectivos 

referidos no projecto educativo, contribuindo para a sua concretização através da 

realização de reuniões e actividades e dinamização e participação em projectos; uma vez 

mais valorizando a cultura de participação de toda a comunidade educativa. 

O Regulamento Interno de cada agrupamento de escolas foi o único documento 

que nos remeteu directamente para as funções e competências quer dos departamentos 

curriculares, quer dos coordenadores de departamento (CD), quer dos 

subcoordenadores. Também aqui se destaca a promoção do trabalho colaborativo e a 

necessidade de garantir a articulação curricular. Cabe ao CD garantir uma articulação 

mais alargada entre todos os docentes do departamento e promover actividades de 

investigação, reflexão e estudo para a melhoria das práticas. Estas actividades assumem 

a forma de debates ou seminários. Cabe ao subcoordenador zelar pela articulação e 

trabalho colaborativo ao nível do grupo disciplinar, bem como apoiar os professores 

mais inexperientes. 

Relativamente aos planos de formação, procedeu-se à identificação das 

necessidades de formação dos docentes. No caso dos departamentos curriculares e numa 

dimensão mais alargada de escola,  contemplou uma dinâmica aplicada à comunidade 

educativa através do envolvimento em actividades e projectos e trabalho colaborativo 

conducente a um bom clima organizacional. Perspectivaram-se modalidades de 

formação, quer interna, quer externa à escola, frequência de acções de formação, 

seminários e conferências. De notar a ausência de mecanismos de avaliação do impacto 

da formação no desenvolvimento profissional e organizacional. 

Da análise dos relatórios de avaliação externa elaborados pela IGE, averiguámos 

que nos três agrupamentos de escolas predomina, o bom clima de escola, a 

disponibilidade, a motivação e empenho, por parte dos docentes para trabalho 

cooperativo ou em equipa, nomeadamente ao nível das planificações, partilha de 

materiais e troca de experiências, reflexão sobre os resultados dos alunos e aferição de 

critérios de avaliação. Contudo, não se conhece, efectivamente, o impacto desse 
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trabalho na melhoria das práticas. A articulação curricular entre ciclos não é prática 

comum e quando ocorre não é sólida nem estruturada. 

Em nenhuma escola há mecanismos de supervisão da actividade lectiva em sala 

de aula que possibilite o acompanhamento quando necessário, ou a divulgação de boas 

práticas. Apenas a escola A é designada como organização aprendente uma vez que 

identificou os seus pontos fortes e fracos, constrangimentos e oportunidades, mas não se 

conhecem os impactos das estratégias no planeamento da acção e no progresso da 

organização. 

No Capítulo V – Discussão dos resultados - a informação obtida com a análise 

documental foi confrontada com a análise de conteúdo das entrevistas e possibilitou o 

cruzamento de dados sobre o problema em estudo. A consistência e aferição dos 

resultados permitem-nos tecer considerações mais precisas e rigorosas. Entenda-se esta 

pretensão num quadro interpretativo e qualitativo em que este estudo se insere e com 

toda a subjectividade inerente ao processo de análise e interpretação de dados e às 

próprias decisões de investigação. 
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CAPÍTULO V - DISCUSSÃO DOS RESULTADOS  
 

Neste capítulo vamos deter-nos nas conclusões ou principais tendências dos 

resultados. Procederemos à interpretação dos dados e consequentes inferências que 

emergiram da fase da análise e interpretação de conteúdo das entrevistas e dos 

documentos. Este estudo empírico, realizado num determinado tempo e contexto, teve 

como pretensão elucidar sobre as funções exercidas pelo coordenador de departamento, 

nomeadamente a de SOPP, que efeito tem esta função no desempenho dos professores 

coordenados e que relevância é dada à investigação académica/formação especializada 

pelo coordenador de departamento. Posteriormente pretendemos confrontar os dados 

obtidos com a teoria especializada enunciada no enquadramento teórico que suportou 

este estudo. 

Os participantes foram inquiridos e os documentos foram analisados a partir das 

questões de investigação que estabelecemos e sobre as quais vai recair a análise 

qualitativa dos dados, a saber:  

1. Que funções, na prática, desempenha o coordenador de departamento enquanto 

supervisor?  

2. Que efeito tem a SOPP, exercida pelo coordenador de departamento, no 

desempenho dos professores?  

3. Que relevância é atribuída à investigação e formação especializada, pelo 

Coordenador de departamento ? 

 

1. Quanto às Questões de Investigação 
 

Quanto à primeira questão de investigação, seis dos cinco coordenadores de 

departamento declararam conhecer o que a legislação estabelece quanto às funções que 

devem exercer, no entanto só dois deles incluem nessas funções a SOPP. As funções de 

representação, elo de ligação com a Direcção, transmissão de informações e articulação 

entre todas as disciplinas que compõem o departamento foram unanimemente 

mencionadas por todos os coordenadores e corroboradas pela análise documental dos RI 

dos agrupamentos de escola, dado que a função de SOPP não está prevista em nenhuma 

das competências ou funções estabelecidas para o coordenador de departamento.  
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A maioria dos inquiridos considerou que a sua função supervisiva consiste na 

partilha de experiências e saberes, na orientação, ajuda e apoio, mas esta última 

dimensão recai especialmente sobre os colegas mais inexperientes ou que chegam pela 

primeira vez à escola. Do discurso dos participantes podemos inferir que estão ainda 

muito presos à ideia da supervisão ao nível da formação inicial. A maioria dos 

coordenadores evidenciou a conotação negativa que a supervisão tem junto dos colegas, 

isto é, é uma função rejeitada pelos elementos do departamento uma vez que está 

associada à avaliação de desempenho docente ou à Inspecção Geral de Educação e não a 

conceitos de formação contínua ou desenvolvimento profissional. 

No entanto, todos coordenadores colocam  ênfase na função de SOPP quando se 

trata de a exercer relativamente a questões gerais tais como avaliação dos alunos, 

realização de actividades e desenvolvimento ou participação em projectos. O âmbito 

pedagógico, didáctico e científico não é supervisionado pelo coordenador de 

departamento, mas delegado nos subcoordenadores, pelo facto daqueles não possuírem 

competência científica relativamente a todos os grupos disciplinares que compõem o 

departamento curricular.  

No âmbito pedagógico, a partilha e a supervisão recaem sobre a planificação, 

construção de materiais e estratégias a adoptar. Os subcoordenadores desempenham um 

papel fulcral na articulação entre os elementos do departamento e o coordenador, já que 

as reuniões mais frequentes são entre eles e não a nível de todo o departamento. Eles 

são o alicerce do desempenho do coordenador e a análise documental confirma esta 

situação. 

A observação de aulas também foi excluída do âmbito da supervisão, sendo 

associada exclusivamente à avaliação de desempenho docente. Até agora, afirmaram os 

coordenadores, está ancorada à finalidade avaliativa. Registámos o facto de os 

coordenadores, na sua maioria, considerarem a observação de aulas uma mais-valia para 

o desenvolvimento profissional e valorizarem o aspecto formativo da mesma. Ainda 

assim, se alguns coordenadores afirmaram categoricamente que não é uma prática de 

escola e que os colegas a sentem como uma intromissão no seu trabalho, outros 

afirmaram que os professores do departamento estão disponíveis para que se proceda à 

observação de aulas, mas que o cansaço e a incompatibilidade de horários os impede.  

Seja qual for o motivo, concluímos que não existe observação de aulas no 

âmbito da supervisão. Constatação mencionada explicitamente nos relatórios de 

avaliação externa, elaborados pela IGE, relativamente aos três agrupamentos de escolas 
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envolvidos neste estudo. Acresce o facto de se considerar que tal inviabiliza o 

acompanhamento e a divulgação de boas práticas. 

Os seis coordenadores estiveram em sintonia quanto à forma como encararam a 

formação contínua que foi entendida como algo exterior ao âmbito das suas funções. Os 

CD limitam-se a fazer um levantamento das necessidades de formação ao nível do 

departamento curricular e a encaminhá-lo para a Direcção. Não ficámos esclarecidos 

quanto à forma como esse levantamento é feito, nem ao que lhe subjaz.  

Os entrevistados não conceberam nem promoveram mecanismos de formação 

contínua e conceitos como necessidades individuais e organizacionais, formação 

centrada na escola a partir da reflexão e investigação e focalizada nas práticas, nos 

problemas correntes, no contexto, não foram mencionados. O discurso dos participantes 

deu-nos a entender que a formação contínua foi ministrada por instituições (centros de 

formação) exteriores à escola, onde se dá formação e como sabemos, esta é a forma 

mais fraca de formar alguém, pois assenta em conteúdos que, se espera, transformem a 

prática contextualizada. 

De realçar que os documentos estruturantes da vida da escola (PAA e PEA) 

apontam para modalidades de formação interna e para um alargamento a toda a 

comunidade educativa, ainda que não existam mecanismos de avaliação do impacto da 

formação na melhoria das práticas e no desenvolvimento profissional.  

Os seis coordenadores estão de acordo quanto à forma como exerceram o 

processo supervisivo, isto é, ele assentou em três formas relevantes: reuniões formais, 

encontros informais e partilha on line. Houve registos formais e informais, mas 

completa ausência de planificação relativamente à função de SOPP. A maioria dos 

coordenadores salientou a importância de existir um bom clima relacional e de 

rejeitarem a imposição, quer quanto ao cumprimento quer quanto à partilha.  

Os coordenadores apontaram como condições essenciais ao desempenho da 

função supervisiva factores como mais tempo, mais colaboração, compatibilidade de 

horários, bom relacionamento. A dimensão relacional assumiu-se como determinante e 

vital. A análise documental apontou para além da existência do bom clima relacional, a 

disponibilidade, motivação e empenho dos docentes no trabalho colaborativo. 

Relativamente à segunda questão de investigação, que nos remete para o valor 

prático da SOPP, podemos inferir que quanto aos objectivos ou efeitos produzidos no 

desempenho profissional dos professores que pertencem ao departamento, os 

coordenadores pretendem que a SOPP melhore o desempenho profissional através do 
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trabalho colaborativo, que foi entendido, por todos, como partilha de materiais, de 

experiências, de saberes e sinónimo de trabalho conjunto. Mais uma vez devemos 

relembrar que a nível pedagógico, didáctico e científico a SOPP ficou cargo dos 

subcoordenadores dos diferentes grupos disciplinares que compõem o departamento. 

As opiniões dos entrevistados divergiram quanto à cultura de colaboração, isto é, 

alguns coordenadores consideraram não haver cultura de colaboração na escola e no seu 

departamento, em particular; outros admitiram que essa cultura começa a emergir e a 

que há é por imposição superior externa. Outros, ainda, afirmaram que existe cultura de 

colaboração no seu departamento. Respostas tão diversificadas não nos permitem 

apontar um único sentido. 

Outro dos objectivos apontados pelos coordenadores prendeu-se com o aumento 

do sucesso dos alunos e, mais uma vez, desejaram garantir um bom clima relacional, 

ambiente de trabalho e envolvimento do departamento na vida da escola através da 

realização de actividades ou desenvolvimento e participação em projectos. A análise 

documental aponta precisamente para a necessidade de melhorar a articulação curricular 

e promoção do trabalho cooperativo, termo que é empregue ao nível do sistema 

educativo. 

Do discurso dos coordenadores (quatro deles) podemos inferir que muitos dos 

professores que compõem o departamento preferem a continuidade das práticas e foram 

diferentes os motivos invocados para que a continuidade vingue sobre a mudança, 

nomeadamente a segurança, o cansaço perante sucessivas mudanças legislativas e muito 

tempo de serviço que os prende às rotinas.  

No entanto, alguns apreciam a mudança e estão disponíveis para encarar o 

desafio da inovação. Os coordenadores entrevistados julgaram ter contribuído para 

alterar a forma como os professores encaram a sua vida na escola através da 

participação em actividades e projectos, promoção do trabalho colaborativo ao nível da 

planificação, disponibilização, construção de materiais didácticos, e ao nível de algumas 

experiências inovadoras  de autoformação, tais como projectos de investigação - acção, 

ao nível do novo acordo ortográfico e da implementação do plano de melhoria do 

português e implementação da aula-oficina. 

Podemos afirmar que as escolas onde o estudo foi realizado não valorizam a 

prática supervisiva, uma vez que segundo a maioria dos coordenadores, a SOPP não foi 

referida ou aludida em nenhum dos projectos educativos, situação confirmada pela 

análise documental. De acordo com os entrevistados, ela não foi contemplada 
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precisamente pela carga negativa que comporta, já que marcou negativamente os 

professores, estando associada ao controlo, à emissão de juízos de valor e à atribuição 

de classificação, isto é, os professores não conseguiram encarar outra versão que não 

fosse a da SOPP intrinsecamente ligada à avaliação de desempenho docente. 

Embora nenhum coordenador de departamento se tenha assumido explicitamente 

como supervisor, ressalta  o facto de a maioria concordar que para se ser supervisor tem 

de se ter competência científica e pedagógica e, de novo, estamos ao nível do grupo 

disciplinar e não do departamento curricular; ter capacidade de relacionamento e 

comunicação, uma vez que a insatisfação e o conflito podem reinar, deve ainda ter 

experiência, nomeadamente na orientação de estágios ao nível da formação inicial. A 

necessidade de ter formação especifica também foi contemplada, bem como a 

criatividade e o dinamismo. 

No que à terceira questão de investigação, diz respeito, isto é, à relevância que é 

atribuída à investigação e formação especializada pelo coordenador de departamento em 

que remetemos para a interacção conhecimento – acção. A dicotomia teoria - prática foi 

objecto de reflexão por parte dos coordenadores entrevistados e estiveram de acordo 

quanto aos contributos que a teoria pode trazer à prática.  

Do seu discurso, sobretudo dos coordenadores de departamento com formação 

especializada em SOPP, estes tinham mais interiorizado o discurso sobre supervisão, a 

sua necessidade e foram os que melhor dominaram a terminologia específica, inferimos 

que, para si, a melhoria do desempenho, entendida como desenvolvimento profissional, 

requer necessariamente supervisão e investigação.  

A formação especializada em SOPP ou a investigação teórica permitiu-lhes 

maior valorização do trabalho colaborativo e contribuiu para o reconhecimento da 

importância, forma de reflectir e questionar a prática. Contribuiu para que tivessem uma 

atitude de dinamização da partilha, possibilitou-lhes o alargamento de horizontes e 

caminhos para o exercício das suas funções. Ainda assim, todos os coordenadores 

concordaram que o conhecimento teórico dá confiança e tranquilidade à sua actuação e 

é o garante da legitimidade, credibilidade e reconhecimento por parte dos seus pares. 

Podemos concluir que os coordenadores entenderam que há uma distância 

considerável entre teoria e prática, entre aquilo que é ministrado na formação ou que os 

investigadores preconizam e a realidade. Defenderam que deveria haver articulação 

entre estas duas dimensões, isto é, entre as propostas sobre o que se deve fazer e o que 

na realidade se faz.  
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A formação ou investigação académica devia partir da análise da prática, pois 

esta é determinante para, no entender dos entrevistados, os investigadores a conhecerem 

e compreenderem com o objectivo de ajustar e adequar ao terreno as teorias produzidas. 

Defenderam ainda a existência um enriquecimento mútuo entre teoria e prática. A 

melhoria do desempenho profissional (desenvolvimento profissional) beneficiaria com a 

colaboração e articulação entre o desejável e o possível, entre os que detêm 

conhecimento e outros que o procuram. Nesta relação (articulação) teoria – prática, 

podemos concluir, pelo discurso dos coordenadores entrevistados, que se apoiam na 

teoria para fundamentar, dar consistência e validar tanto as suas decisões, como a sua 

actuação. 

Os participantes avançaram com propostas para minimizar a distância existente 

entre teoria e prática: deslocação dos investigadores ao terreno para observação das 

práticas; os investigadores contarem com a colaboração directa dos professores na 

construção das teorias/saberes; os professores supervisores fazerem essa ponte 

indispensável e a investigação académica deveria integrar os contributos que os estudos 

empíricos realizados pelos mestrandos e doutorandos levam a cabo, com vista a 

aproximar o conhecimento académico daqueles que vivem, reflectem e agem na 

realidade contextualizada da escola. 

A análise documental levou-nos a inferir que o desenvolvimento profissional 

passa inevitavelmente pela formação com recurso à frequência de seminários, 

actividades de investigação, entre outras. Houve um reconhecimento efectivo do 

conhecimento académico na melhoria das práticas, sendo que apenas uma das 

escolas/agrupamento é designada como organização aprendente. 

 

 

2. Quanto aos Objectivos Estabelecidos 
 

Recordamos o problema de investigação que mobilizou este estudo: perceber a 

existência do desfasamento entre o quadro teórico de SOPP e o desempenho dos 

coordenadores de departamento curricular ao nível das suas funções de supervisão e 

orientação da prática profissional.  

Para investigar esta problemática, definimos três objectivos, o primeiro visava 

conhecer o desempenho do coordenador de departamento ao nível da SOPP. A partir 
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das entrevistas realizadas e da análise documental, constatámos que a função de 

supervisão não é mencionada em nenhum dos documentos estruturantes da vida da 

escola, nem pela maioria dos coordenadores e, quando questionados acerca dela, 

consiste numa partilha de saberes e experiências e trabalho conjunto ao nível de 

actividades, projectos e cumprimento de critérios e instrumentos de avaliação dos 

alunos.  

A nível científico didáctico e pedagógico, a supervisão foi delegada nos 

subcoordenadores das diferentes disciplinas que compõem o departamento, pelo facto 

de o coordenador não ter competência científica nessas áreas. A função supervisiva 

consistiu ainda no apoio e ajuda a colegas inexperientes. A SOPP não foi encarada 

como “acompanhamento do processo formativo” (Alarcão e Tavares, 2003, p. 4) nem 

associada a conceitos como: auto-reflexão, autoformação, auto - questionamento e 

autoavaliação, numa perspectiva emancipatória e transformadora da prática.  

O âmbito da SOPP não foi alargado à observação de aulas, nem a uma 

perspectiva de formação contínua. Está ainda presente o figurino da formação inicial, 

embora se reconheça a importância do trabalho colaborativo, este não envolve todos os 

colegas do departamento. A observação de aulas só aconteceu no âmbito da avaliação 

do desempenho docente, apesar de ser considerada, pelos coordenadores, como uma 

mais-valia para o desenvolvimento profissional, por motivos vários não se efectua no 

âmbito da supervisão. 

Desta forma, este estudo empírico não corrobora completamente o que defende 

Alarcão “ Hoje em dia considero que a supervisão tem também por função a 

dinamização e o acompanhamento do desenvolvimento da escola. Já não se ocupa só 

dos professores em formação inicial, mas de toda a escola e de todos os que, na escola, 

realizam o trabalho de ensinar, estudar ou apoiar a função educativa” (Alarcão I. , 2009, 

p. 119). 

O processo supervisivo entendido como acompanhamento, embora não seja 

planificado, assenta em reuniões formais e encontros informais havendo registos dos 

mesmos. Destaca-se a pertinência do bom clima relacional, a necessidade de mais 

tempo para trabalho conjunto, horários compatíveis e maior cultura de colaboração. 

Estas são ainda apontadas como condições essenciais para o desempenho da função 

supervisiva.  

Posto isto, a função dos coordenadores não assentou no que defende Danielson 

(2011), em que a par da colaboração está a observação, quer sejamos observados e 
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aprendamos a partir da obtenção de feedback, quer observemos e aprendamos com os 

colegas. Para além da observação, a autora aponta o planeamento em grupo, o trabalho 

conjunto para “criar” uma aula, o que designa por “estudo de aulas”. Este trabalho 

implica a preparação, a observação, a reformulação e de novo observação, bem como o 

recurso a publicações, congressos, colóquios e a participação em projectos com 

universidades.  

Tal como já se havia constatado “O recurso à supervisão, como prática de 

formação privilegiada, é apresentado apenas num estudo” (Roldão, 2011, p. 262), 

também este estudo corrobora que não é prática a SOPP ao nível da formação contínua, 

nem acontece na sua dimensão horizontal, isto é, interpares e colaborativa, atendendo 

sempre à componente de auto -supervisão. A SOPP não é encarada como uma 

actividade supervisiva que valoriza a reflexão, a colaboração, a partilha de 

conhecimento própria de uma comunidade aprendente (Alarcão e Roldão,2008). Ainda 

assim, os coordenadores de departamento reconhecem a necessidade da relação de 

cordialidade, empatia, autenticidade, de forma a facilitar o desenvolvimento profissional 

dos professores, aspectos também realçados pelas referidas autoras. 

A formação contínua mantém-se externa à escola e desconhecem-se os seus 

efeitos na melhoria ou transformação das práticas profissionais. Esta não surge aliada ao 

conceito de supervisão reflexiva e crítica, todavia reconhece-se a importância do 

trabalho colaborativo e “Embora nem sempre disso tenham consciência por falta de 

tempo e hábitos de reflexão sobre as suas acções e atitudes e sobre as implicações que 

as consequências das mesmas pressupõem” (Alarcão, 2001, p.82). 

Um dos constrangimentos impeditivos do desenvolvimento profissional e 

consequente desempenho da função supervisiva prende-se com o facto de a formação 

não ser centrada na escola, com base na reflexão partilhada que permita ultrapassar o eu 

solitário de que nos falam Sá Chaves e Amaral (2001). A formação deve decorrer da 

análise das necessidades de cada um e realizada com o contributo de todos, ao nível da 

sala de aula, da gestão curricular, das relações interpessoais, da gestão de projectos, etc. 

Ora este estudo demonstra que apenas é feito um levantamento das necessidades de 

formação sem que haja fundamentação ou análise das mesmas. 

As mesmas autoras defendem que há que ter em conta que “temos consciência 

de que, apesar de se apregoar que estamos a viver um paradigma reflexivo e crítico-

construtivista em termos de educação, não é através de um simples truque de magia que 

dele nos apoderamos.” (2001, p. 84). A este propósito, este estudo mostra-nos que este 
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paradigma ou ainda não é emergente ou muito debilmente começa a surgir e a agitar 

consciências. Há um reconhecimento da sua necessidade e utilidade, mas não há 

efectivação, embora pontualmente haja experiências que caminham nessa direcção. 

As conclusões desta investigação permitem-nos corroborar o que Roldão (2011) 

afirma quando questiona o conceito de reflexividade ou professor prático reflexivo, isto 

é, a um nível mais elementar do senso comum designá-lo-íamos como um acto 

espontâneo sob a forma de comentário, descrição ou constatação, discussões e trocas de 

opinião quotidianas. Desta forma, estamos muitas vezes ao nível das conversas 

informais sobre aulas e alunos, sem capacidade de melhoria/mudanças qualitativas das 

práticas. Mesmo assim reconhece-se o esforço, o interesse e empenhamento dos 

professores, embora ao nível de uma abordagem meramente descritiva, mas não 

analítica ou questionante sobre a situação, o que não conduz à produção de 

conhecimento e está longe de ser uma realidade desejada e assumida como paradigmas 

do professor e da escola reflexiva. 
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Quadro 12 - Relação entre o enquadramento teórico e conclusões obtidas neste estudo 

empírico relativas ao seu primeiro objectivo 

SOPP Conhecimento Teórico Estudo empírico - Conclusões 

Definição -Acompanhamento do processo de 

formação. 

-Enriquecimento e ajuda mútuos entre 

colegas.  

-Partilha de saberes e experiências e 

trabalho conjunto ao nível de actividades, 

projectos e cumprimento de critérios e 

instrumentos de avaliação dos aluno. 

-Apoio e ajuda a colegas inexperientes.  

 

 

 

Âmbito 

 

-Formação: Trabalho de construção de 

conhecimento a partir da reflexão 

crítica sobre as práticas, em que cada 

participante é simultaneamente 

formador e formando.  

-Contribuir para a melhoria da 

qualidade pedagógica (sala de aula).  

-Contribuir para o desenvolvimento 

pessoal e organizacional. 

-Avaliação do desempenho docente. 

-Não é prática a SOPP ao nível ao nível da 

formação contínua, nem acontece na sua 

dimensão horizontal, isto é, interpares e 

colaborativa. 

-A nível científico didáctico e pedagógico 

é delegada nos sub – coordenadores. 

-A observação de aulas só aconteceu no 

âmbito da avaliação de desempenho 

docente. 

-Supervisão conotada negativamente com 

a avaliação de desempenho  

 

 

Objectivo 

 

-Superação do isolamento ou 

individualismo. 

-Diagnosticar e resolver problemas e 

superar dificuldades. 

-Desenvolvimento profissional e 

melhoria da qualidade não só da aula, 

mas da escola. 

-Fomentaram o trabalho em equipa. 

-Proporcionaram um bom clima relacional 

e bom ambiente de trabalho. 

-Promoveram o envolvimento dos 

professores na vida da escola. 

-Proporcionaram algumas experiências 

inovadoras.  

 

 

 

Professor 

reflexivo 

-Prática partilhada que produz saber 

próprio a partir da observação e 

reflexão. 

-A prática reflexiva requer que o 

professor exponha e examine a suas 

teorias práticas discutindo-as no grupo 

de professores de forma a aprenderem 

-Estaríamos ao nível das conversas 

informais sobre aulas e alunos, sem 

capacidade de melhoria/mudanças 

qualitativas das suas práticas.  

-Escassez de trabalho colaborativo e 

trabalho de supervisão na escola 



Discussão dos resultados 

 _____________________________________  

88 
 

uns com os outros. 

-Escassez de trabalho colaborativo e 

trabalho de supervisão na escola. 

Prática utópica a que se aspira. 

 

 

Escola 

reflexiva 

-Escola que “pensa através dos seus 

actores”.  

-“Onde trabalhar e formar não sejam 

actividades distintas”.  

-Escola aprendente e qualificante. 

-Importa indagar onde estão os 

constrangimentos à prática: falta de 

tempo e hábitos de reflexão sobre a 

prática. 

-Mais tempo, mais colaboração, 

compatibilidade de horários e bom 

relacionamento. A dimensão relacional 

assume-se como determinante e vital. 
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O segundo objectivo deste estudo pretendia “identificar, na óptica do 

coordenador de departamento, alterações produzidas na prática profissional dos 

professores” que fazem parte do seu departamento. Apesar de as escolas não se 

referirem explicitamente à supervisão pelo facto de esta estar conotada negativamente 

com a avaliação de desempenho docente, com efeito os coordenadores de departamento 

não se assumiram como supervisores, embora estes considerassem que fomentaram o 

trabalho em equipa, proporcionaram um bom clima relacional e bom ambiente de 

trabalho e promoveram o envolvimento dos professores na vida da escola e algumas 

experiências inovadoras.  

Por um lado, destaca-se a motivação, a disponibilidade e empenho e, por outro, o 

cansaço, a imposição, o tempo de serviço aliado a rotinas instaladas, que são factores 

impeditivos de alteração de práticas. A partir das entrevistas e análise documental, 

nenhuma das três escolas concebe “Uma auto e hetero -supervisão comprometida e 

colaborante”(Alarcão e Tavares, 2003, p. 129). Dizem-nos os autores que este novo 

conceito de supervisão decorre de uma nova visão de escola, com um projecto educativo 

próprio traduzido num plano de acção para cumprir a sua grande finalidade: Educar. 

Como tal, nenhuma das escolas envolvidas neste estudo se pode apelidar de “escolas de 

desenvolvimento profissional”, onde os supervisores são formadores centrados nas 

escolas. 

A escola reflexiva “onde trabalhar e formar não sejam actividades distintas” 

(Nóvoa, 1992, p. 29) é uma miragem, isto é, a escola cujo projecto educativo traduz a 

sua autonomia e responsabilidade e a “atenção dialogante com a realidade”. Uma escola 

reflexiva, em desenvolvimento e aprendizagem, caracteriza-se por ser um sistema 

aberto, com identidade e potencialidades próprias, com práticas reflexivas, atenta às 

mudanças sociais em que o diálogo e a visão de conjunto são privilegiados.  

A SOPP está associada e conotada com a avaliação de desempenho docente 

exclusivamente e não ao desenvolvimento e aprendizagem da própria instituição escola 

enquanto organização aprendente que aposta na auto - supervisão ou que se realiza entre 

pares, num espírito de pedagogia crítica, como formação contínua ou formação ao longo 

da vida, de acordo com os vectores: Acção, reflexão, colaboração (Alarcão e Tavares, 

2003). 

Ainda assim, há a clara noção, por parte dos coordenadores entrevistados, de que 

a supervisão se relaciona com a melhoria da qualidade das aprendizagens, numa 

perspectiva formativa e, como tal, numa escola reflexiva ela deve ir para além da sala de 
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aula - dimensão didáctica e ser alargada a uma dimensão institucional, ainda que a 

escola não seja, por eles, encarada como “toda a escola e não só aos professores 

isoladamente, mas aos professores na dinâmica das suas interacções, inseridos numa 

escola que se quer dialogante, aprendente e qualificante” (Alarcão e Tavares, 2003, p. 

144). 

A melhoria da prática deve ser o objectivo da supervisão e consequentemente da 

avaliação de professores. Para tal é importante a existência de uma relação profissional 

de confiança, para haver uma compreensão partilhada dos aspectos mais importantes da 

prática profissional, tais como: Planificação, ambiente/gestão em sala de aula, 

metodologias de ensino (Danielson, 2011). Verificamos que a melhoria das práticas e o 

sucesso educativo dos alunos são objectivos da SOPP, por parte dos coordenadores de 

departamento, ainda que não haja monitorização e avaliação que permitam concluir 

sobre os seus efeitos reais. No entanto, e uma vez mais, a questão do relacionamento e 

comunicação entre os professores é destacada pelos entrevistados. 

Alarcão e Tavares (2003) apontam um “como”, isto é, deve o supervisor apoiar o 

colega supervisionado na consulta de estudos realizados sobre os problemas que 

enfrenta, bem como possibilitar o contacto deste com outras opiniões e experiências. 

Mais uma vez se remete para a colaboração em vez da imposição, em que não há 

imposição de soluções aos professores, mas um trabalho de colaboração. Este estudo 

mostra-nos exactamente que a imposição gera rejeição e, embora se caminhe para o 

trabalho colaborativo, não se consegue dar o salto para a entre - ajuda dos colegas 

assente na observação e reflexão, e muito menos para encarar o professor como “prático 

reflexivo”. 

O desempenho profissional docente deve basear-se numa “acção profissional 

reconduzida a uma prática partilhada pela comunidade e pares que produz saber 

próprio” (Alarcão I. , 2001 a, p. 131). Esta situação implica democraticidade e liderança 

e os coordenadores de departamento, que colaboraram neste estudo, não se revêm no “ 

supervisor como um líder de comunidades aprendentes” (Alarcão I. , 2009, p. 126). No 

entanto têm presente que: 

O supervisor não é aquele que faz, nem é aquele que manda fazer; é a pessoa que cria condições 

para que os professores pensem e ajam e façam isso de uma forma colaborativa, de uma forma 

crítica, indagadora, portanto, com um espírito de investigação que é hoje absolutamente 

necessário. Não têm que ser, costumo eu dizer, investigadores no sentido verdadeiramente 

académico, mas têm que ter o espírito de investigação e têm que ser capazes de fazer algumas 
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pequenas investigações, porque só isso é que possibilita que, realmente, haja inovação e 

transformação. (Alarcão I. , 2009, p. 120).  

 

Os coordenadores de departamento também consideraram que ser supervisor é 

uma tarefa difícil, de grande responsabilidade, e que a sua função deve consistir na 

ajuda prestada ao professor, isto é, permitir e proporcionar que este se questione, 

confronte, analise, interprete e reflicta sobre o seu ensino, com o objectivo de tomar 

consciência das dificuldades e problemas e consequente procura de soluções para os 

mesmos. “Com efeito, a supervisão tem que ter impacto na melhoria do ensino e da 

aprendizagem” (Alarcão I. , 2009, p. 120). Ora este estudo mostra-nos que ainda não 

estamos neste patamar. 

Pela análise das entrevistas podemos concluir que todos os coordenadores 

referem a importância de serem elos de ligação entre o departamento e as demais 

estruturas da escola e que o bom relacionamento e ambiente de trabalho são 

determinantes para o desempenho das suas funções. Para se ser supervisor, defendem os 

coordenadores de departamento, deve ser-se alguém com competência científica, 

capacidade de relacionamento e comunicação e possuir experiência ou ser detentor de 

formação especializada. 

De salientar a necessidade de a escola se reorganizar de modo a favorecer a 

partilha de práticas e o exercício da reflexão crítica e para que os supervisores possam “ 

apoiar e orientar os professores no desempenho das suas tarefas, coordenar e avaliar os 

projectos e actividades da sua responsabilidade” (Oliveira, 2001, p. 51). 

No quadro que a seguir se apresenta procuramos dar uma visão comparativa das 

concepções defendidas pela investigação teórica, pelos normativos legais e estudo 

empírico que realizámos, quanto ao supervisor, funções e processo supervisivo. 
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Quadro 13 -  Visão comparativa das competências e funções do supervisor, a partir da 

fundamentação teórica e legislativa e as inferências deste estudo quanto ao segundo 

objectivo 

SOPP Enquadramento teórico Contexto legal  Estudo empírico realizado-

Conclusões 

 

 

 

 

Supervisor  

 

- Fomentar a reflexão e a 

aprendizagem 

colaborativas. 

-Acompanhar e avaliar a 

actividade dos recursos 

humanos. 

-Ter o espírito de 

investigação. 

-Possibilitar inovação e 

transformação. 

-Exige-se conhecimento, 

experiencia, capacidade 

de relacionamento e 

mobilização 

-Nomeado pelo Director. -Deve ser alguém com 

competência científica e 

formação especializada. 

-Capacidade de 

relacionamento e 

comunicação.  

-Possuir experiência.  

-Os coordenadores de 

departamento não se 

assumem como 

supervisores. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Funções 

supervisivas  

-Capacidade de 

mobilização e interacção, 

que fomenta a 

cooperação. 

-Promover a reflexão 

critica sobre a prática 

profissional. 

-Apoiar os colegas na 

consulta de estudos 

realizados sobre os 

problemas que 

enfrentam. 

-Promover o trabalho de 

colaboração e entreajuda, 

de aprendizagem em 

-Supervisionar a 

execução de 

programas e 

projectos de 

formação contínua de 

professores. 

-Monitorização das 

práticas educativas e da 

observação de aulas. 

-Promover o trabalho 

colaborativo. 

-Coordena a prática 

científico-pedagógica dos 

docentes; Acompanha e 

orienta a actividade 

-Partilha de saberes e 

experiências e trabalho 

conjunto ao nível de 

actividades, projectos e 

cumprimento de critérios e 

instrumentos de avaliação 

dos aluno. 

-Identificação das 

necessidades de 

formação. 

-Observação de aulas 

só no âmbito da 

avaliação de docentes. 

-Promoção do trabalho 

em equipa ao nível da 
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grupo. 

 

profissional dos 

professores; Intervém no 

processo de ADD; 

Monitorização das 

práticas educativas e da 

observação de aulas e 

supervisão no período 

probatório . 

realização de 

actividades e projectos. 

-Apoio e 

acompanhamento dos 

colegas mais 

inexperientes.  

-A supervisão da 

prática científica e 

pedagógica é delegada 

no sub-coordenador do 

grupo disciplinar. 

-verificação da 

conformidade legal. 

 

 

 

Processo 

supervisivo 

 

-Acompanhamento quer 

da organização escola, 

quer dos que nela 

trabalham. 

-Transformação dos 

interesses e necessidades 

dos professores em 

planos de acção com 

vista a melhorar o 

ensino. 

-Promove a cooperação 

entre todos os docentes. 

-Assegura a articulação e 

a gestão curricular. 

-Acompanha, orienta e 

avalia. 

-Reuniões formais, 

encontros informais e 

partilha on line, mas 

completa ausência de 

planificação relativamente à 

função de SOPP.  

-Importância de existir um 

bom clima relacional e de 

rejeitarem a imposição quer 

quanto ao cumprimento, 

quer quanto à partilha.  
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O terceiro objectivo definido para este estudo visava “clarificar a articulação 

entre a abordagem teórica e o desempenho de funções de SOPP”. Os entrevistados 

declararam considerável a distância existente entre teoria e prática, ainda que em maior 

ou menor grau. Quanto a eles, a investigação e a formação especializada devem ter em 

conta a análise da prática para poderem conhecê-la e esta contribuir para uma teoria 

adequada, enquadrada e útil. A articulação entre teoria e prática é essencial ao 

desenvolvimento profissional, em geral, e ao desempenho das funções de coordenação 

de departamento em particular, nomeadamente em termos de supervisão, pois salienta-

se a necessidade de a teoria fundamentar a prática, validar decisões e credibilizar 

desempenhos.  

A articulação ambicionada, pelos coordenadores de departamento, passaria pela 

deslocação dos investigadores ao terreno e pela colaboração dos professores para com a 

investigação académica em termos da obtenção de graus académicos superiores. Em 

suma, defenderam um enriquecimento mútuo entre o discurso académico disponível e as 

práticas instituídas. Também a análise documental permitiu destacar a valorização da 

investigação, dos seminários e conferências com especialistas. 

O desenvolvimento profissional dos professores deve assentar na“… reflexão 

sistemática sobre a acção que desenvolvem os torne investigadores de direito próprio, 

embora buscando na investigação realizada por aqueles que nos atrevemos a apelidar de 

investigadores encartados os fundamentos para as suas descobertas, conhecimentos e 

crenças.” (Alarcão, 2001, p.82). Esta questão é defendida pelos coordenadores 

curriculares entrevistados, que consideram a necessidade de ir além do saber prático e 

encararem-se como defende Roldão (2011) “agentes teorizadores da acção”.  

De qualquer forma, segundo os participantes, eles próprios revelam grande 

preocupação com cumprimento integral do que lhes é ditado hierarquicamente, Têm a 

clara noção de que são meros consumidores dos conhecimentos e investigações 

realizadas pelas universidades e como tal, limitam-se a um papel passivo no seu 

desempenho, cumprindo objectivos e solucionando problemas que foram definidos por 

terceiros. 

Há uma vontade eminente de violar a aceitação tácita e automática de imitação 

de práticas sugeridas por investigações realizadas. No entanto, não se enuncia a forma 

de o fazer através do professor como prático reflexivo. É necessário questionar-nos 

sobre a “adequação entre o discurso produzido e a prática vivida. Será que a mudança 

paradigmática atingiu tanto a actividade educativa quanto o discurso sobre educação 
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deixa vislumbrar? E, se este não é o caso, importa indagar onde estão os 

constrangimentos à prática ou, em alternativa, a irrazoabilidade do discurso” (Alarcão I. 

, 2001 a, p. 14).  

Este estudo mostra que enquanto a escola não sentir a necessidade de ser uma 

instituição aprendente e qualificante e não se averiguar a melhoria, a mudança 

qualitativa das práticas, a partir do trabalho reflexivo e colaborativo que envolve a 

SOPP, continuaremos como afirma Altet (2000), “Trata-se de levar o professor a passar 

de uma prática intuitiva e empírica para uma prática reflexiva de profissional que se 

adapta às necessidades, ao contexto, ao novo público, às novas situações.” (p. 32). Os 

coordenadores entrevistados percebem que é muito importante dar este salto, mas a 

forma como a instituição funciona e está organizada e as práticas instituídas não 

permitem ir mais longe. 

Permitam-nos apropriar-nos da conclusão abaixo transcrita: 

Concluo que não é só o conhecimento teórico prévio aplicado à prática, nem só a reflexão sobre 

a prática sem fundamentação teórica que pode caracterizar o conhecimento profissional do 

professor. O desafio é percebermos a importância da mobilização destas duas vertentes e 

caminhar no sentido de “um saber profissional analítico”, uma “prática informada (Roldão, 

2011, p. 102).  

 

De salientar também uma ideia que os coordenadores de departamento 

entrevistados corroboram e que Loureiro (2001) sublinha “os corpos de especialistas em 

educação se têm constituído numa zona exterior à profissão, cujo papel tem contribuído 

para transformar as ciências da educação em práticas essencialmente regulatórias de 

apoio à decisão política” (Loureiro, 2001, p. 144). Questão que gera desconfiança 

quanto à credibilidade e utilidade dos discursos académicos “construídos à margem dos 

professores” (Vieira, 2006).  

Tal como defende Zeichner (1993), também nós concluímos que “Na minha 

opinião, a diferença entre teoria e prática é antes de mais, um desencontro entre a teoria 

do observador e a do professor, e não um fosso entre teoria e prática.” (p. 21). A prática 

deve ter uma referência teórica e a teoria deve confrontar-se com a prática numa relação 

dialéctica.  
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Quadro 14 - Visão comparativa da fundamentação teórica e estudos empíricos nela 

evocados e as conclusões retiradas neste estudo quanto ao terceiro objectivo 

SOPP Enquadramento teórico Estudos empíricos evocados. Estudo empírico-

Conclusões 

 

 

 

 

 

Teoria e 

prática: a 

dialéctica que 

se impõe. 

-Caminhar no sentido de 

“um saber profissional 

analítico”, uma “prática 

informada”  

-De uma prática intuitiva e 

empírica a uma prática 

reflexiva de profissional. 

-A teoria como algo que 

valida a teoria pessoal 

numa perspectiva 

emancipatória. 

 

-Ausência de linguagem 

especializada. 

-Receio de se verificar 

hegemonia da teoria pública.  

-Teorias exteriores à 

profissão docente, que visam 

essencialmente regular e 

apoiar as decisões políticas. 

-Dúvidas quanto à 

credibilidade e utilidade de 

certos discursos teóricos.  

 

-A investigação e a 

formação 

especializada 

devem ter em conta 

a análise da prática 

para a poder 

conhecer e ser uma 

teoria adequada, 

enquadrada e útil. 

-Necessidade da 

teoria fundamentar 

a prática, validar 

decisões e 

credibilizar 

desempenhos.  

-Enriquecimento 

mútuo entre o 

discurso académico 

disponível e as 

práticas instituídas. 

-A escola não sente 

a necessidade de ser 

uma instituição 

aprendente e 

qualificante. 

 

 

Estudos 

empíricos 

realizados: 

Factores a 

considerar. 

-Teoria afastados dos contextos profissionais, da prática 

docente e realidade das escolas. 

-Resistência pessoal e cultura do praticismo. 

-Instituição de espaços e tempos de trabalho colaborativo. 

-Mudança na cultura de escola e colaboração entre esta e a 

-Fraco impacto da 

investigação e 

produção de 

conhecimento na 

vida da escola, 

fraca apropriação 

pela escola. 

-Resistência em 



Discussão dos resultados 

 _____________________________________  

97 
 

comunidade científica.  

-Cultura docente que rejeita a imposição hierárquica da 

autoridade, privilegiando as relações informais. 

-O processo de socialização durante o trabalho escolar não 

é propício à reflexão; trabalho individual e isolado em sala 

de aula não facilita a partilha. 

-Fraco impacto da investigação e produção de 

conhecimento na vida da escola, fraca apropriação pela 

escola. 

-Resistência em deixar entrar outros colegas na sala de aula. 

-Falta de hábito em reflectirem de forma sistemática sobre a 

sua prática. 

-Mobilidade anual do corpo docente, natureza burocrática 

das tarefas, falta de competência profissional de alguns e 

inexistência de mecanismos de responsabilização. 

-Para vencer alguns constrangimentos: 

-Formação. 

-Relação mais autêntica, cordial e empática. 

-Vontade de participar, não existência de avaliação e 

horários compatíveis para trabalho colaborativo.  

-“Quadro de referência” para a prática profissional dos 

docentes. 

deixar entrar outros 

colegas na sala de 

aula. 

-Falta de hábito em 

reflectirem de 

forma sistemática 

sobre a sua prática. 

 

 

 

 

 

-Para vencer os  

constrangimentos: 

-Formação. 

-Deslocação dos 

investigadores ao 

terreno. 

-Colaboração dos 

professores para 

com a investigação 

académica. 
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CAPÍTULO VI - CONSIDERAÇÕES FINAIS  
 

 

1. Conclusões Gerais e Desafios 
 

Efectivamente existe um desfasamento entre o quadro teórico de SOPP e o 

desempenho dos coordenadores de departamento curricular ao nível das funções de 

SOPP. A SOPP não é explicitamente assumida pela escola e tem uma conotação 

negativa associada à ADD, não havendo um processo supervisivo com objectivos 

definidos, nem os CD se assumem como supervisores. 

A SOPP é inexistente ao nível da observação de aulas, não se relaciona com o 

processo de formação contínua dos docentes, é entendida como partilha de saberes e 

experiências e trabalho conjunto ao nível de actividades e projectos do departamento, a 

nível científico-pedagógico é delegada nos subcoordenadores de disciplina. 

A SOPP é definida como acompanhamento e apoio aos professores 

inexperientes, mas num sentido de verificação da conformidade e não como observação, 

reflexão e colaboração. O professor reflexivo e a escola reflexiva são paradigmas 

emergentes na literatura, mas não na realidade.  

Entendemos apontar alguns desafios:  

 Reabilitar o conceito e a importância da SOPP. 

 Reorganizar os departamentos curriculares de forma a evitar o afastamento do 

coordenador curricular da parte científico-pedagógica dos diferentes grupos 

curriculares que o compõem. 

 Conceber a relação entre SOPP e o processo de formação contínua como 

indispensável ao desenvolvimento profissional. 

Esta investigação permite-nos concluir que, em consequência da não valorização 

da SOPP, não há efeitos evidentes na melhoria das práticas. Ainda assim, destacamos o 

envolvimento, motivação e disponibilidade dos docentes para participarem na vida da 

escola, a promoção do trabalho cooperativo e a tentativa de melhorar a articulação 

curricular. Embora a resistência à mudança seja uma constatação, os documentos 

estruturantes da escola e alguns entrevistados revelam-nos que é ambição da escola ser 

uma organização envolvente de toda a comunidade educativa, mais do que uma 
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organização aprendente, pois a aposta vai no sentido das actividades e projectos e 

menos no sentido de práticas reflexivas. 

Desafios: 

 Criar condições para um efectivo trabalho colaborativo. 

 Os docentes encararem-se como práticos reflexivos que analisam criticamente e 

investigam sobre a sua prática. 

 A escola assumir-se como organização aprendente. 

Este estudo mostra-nos a importância da interacção teoria-prática, embora a 

distância entre elas seja acentuada, para o desempenho das funções de SOPP, 

concluímos que é de reconhecida importância a frequência de formação especializada, 

que a investigação académica suporta a tomada de decisões ao nível da sua 

fundamentação e garante a credibilidade para o exercício das funções de SOPP. 

Desafios: 

 Incentivar à formação especializada. 

 Centrar a formação contínua na escola com recurso à investigação e avaliação dos seus 

efeitos na melhoria das práticas 

 Promover uma verdadeira articulação entre teoria e prática. 

Concluindo “Trata-se assim de instituir a supervisão como dispositivo de 

trabalho regular nas escolas, em múltiplas modalidades, onde é hoje, no sistema 

português, um espaço vazio, remetendo-se o seu exercício apenas para a formação 

inicial” (Roldão, 2011, p. 225). É necessário repensar os projectos formativos, bem 

como a mobilização do conhecimento e a sua aplicação em situações de ensino 

concretas, apoiadas e supervisionadas no sentido da orientação da prática e do 

desenvolvimento profissional.  

Day (1999) “cataloga” os professores em principiantes, experientes e peritos. Os 

primeiros revelam dificuldade em adequar a teoria à prática; os segundos estão presos 

ao contexto de sala de aula, fixam-se nas suas rotinas e experiências, sem analisar, sem 

as transformar em conhecimento, ou prática examinada; os terceiros são os professores 

reflexivos, que reflectem na e sobre a acção e valorizam o desenvolvimento profissional 

e organizacional. Podemos concluir que nos situamos, no que diz respeito à 

coordenação de departamento, ao nível de professores experientes.  
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Parece-nos que não estamos ao nível do professor perito, isto é, do professor que analisa 

e interpreta a sua actividade docente e que é capaz de construir e reconstruir as suas 

experiências. Embora no século XXI, ainda não podemos apelidar-nos de professores do 

século XXI, na perspectiva de Day (2001) um professor entusiasta do conhecimento, 

um perito reflexivo (introspecção, exame, indagação), que conhece, interpreta, 

comunica e avalia os dados sobre a sua prática.  

 

 

2. Contributos, Limitações do Estudo e Sugestões para 

Futuras Investigações 
 

Em nosso entender a função deste estudo não se esgota no cumprimento dos seus 

objectivos. Pensamos que deve constituir-se como mais um contributo na produção de 

conhecimento sobre este tema e, por isso, estar disponível para ser utilizado e 

criticamente analisado por todos os que por ele se interessarem, embora a sua 

actualidade, utilidade e pertinência estejam sujeitas à probabilidade/imprevisibilidade de 

mudança inerente ao sistema educativo português. 

Para além de contribuir directamente para o desenvolvimento profissional de 

quem o realizou, esperamos que contribua para o desenvolvimento profissional de quem 

o utilize. Consideramos como contributo primordial, dar visibilidade a um património 

muitas vezes invisível, porque desconhecido, a partir do valioso contributo dos 

entrevistados. Dar voz aos profissionais é talvez das formas mais poderosas de (alterar) 

melhorar as práticas contextualizadas. 

Este estudo empírico, enquanto estudo qualitativo, apresenta limitações, que 

assumimos, ao nível da técnica de recolha, tratamento e interpretação de dados, 

carecendo de uma validação externa realizada por investigadores da área em causa. A 

análise de conteúdo e a subjectividade que lhe é inerente, bem como o estabelecimento 

das categorias foram os factores que mais implicaram o sujeito da investigação. Aí 

sentiu-se que a “arte” faz parte deste processo e nem por isso nos sentimos artistas. A 

sensação de um rigor que fica aquém do idealizado permanece e a ideia de que as 

inferências e conclusões gerais retiradas quando comparadas com a riqueza do discurso 

dos entrevistados, também não nos satisfazem por completo. 
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Ao longo deste estudo fomo-nos confrontando com um questionamento 

constante sobre o conteúdo e a sua direcção. Foram emergindo questões que poderiam 

enriquecer a investigação em causa e, por esse mesmo motivo, as sugerimos para 

investigações futuras, nomeadamente modos e actividades promotoras de reflexividade, 

processos formativos e avaliação dos efeitos na melhoria das práticas e no 

desenvolvimento profissional e formas de promoção da cultura colaborativa nas escolas 

ao nível das estruturas intermédias.  

Uma dissertação de mestrado, enquanto recurso limitado, porque circunscrito a 

um tempo e contexto particulares não nos permite considerar os seus dados conclusivos, 

uma vez que surgem da análise e reflexão que os coordenadores de departamento 

curricular fizeram da sua prática ao nível da função de SOPP e da análise de alguns 

documentos estruturantes da vida das escolas, num determinado contexto. Ainda assim, 

podemos sem ousadia ou pretensões de generalização, encará-los como mais um 

contributo para a investigação especializada nesta área e, em última instância, para o 

sistema educativo, uma vez que, como sustenta Hargreaves (1998): 

Os professores sabem que o seu trabalho está a mudar, e bem assim o contexto no qual o 

desempenham. Enquanto deixarmos intactas as estruturas e as culturas de ensino existentes, as 

nossas respostas isoladas a estas mudanças complexas e aceleradas limitar-se-ão a criar maiores 

sobrecargas, bem como uma maior intensificação, culpa, incerteza, cinismo e desgaste (p. 296). 
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ANEXOS 
Anexo A - Carta de autorização de entrevista  

 Exma. Senhora Directora do  

Agrupamento de Escolas  

Dra.  

Eu, Maria Lucília C. Macedo Pita, professora do quadro de nomeação definitiva, da 

Escola Secundária Dr José Afonso - Seixal, do grupo de Recrutamento 410, venho por 

este meio solicitar autorização para realizar parte de um trabalho de investigação 

destinado à realização da minha dissertação para obtenção do grau de mestre em 

Educação, no Instituto de Educação de Lisboa. 

  O projecto de investigação tem como título: “Supervisão e orientação da prática 

profissional no exercício da coordenação de departamentos curriculares: Da teoria à 

prática”. Junto envio o protocolo de entrevista para facilitar um melhor conhecimento 

do conteúdo, intenção e finalidades deste trabalho. 

Do Agrupamento de Escolas Anselmo de Andrade, pretendo concretamente 

autorização para entrevistar dois coordenadores curriculares e também que me sejam 

fornecidos os seguintes documentos para análise de conteúdo: Relatório anual dos 

Coordenadores de departamento entrevistados, PEE, PAA, Relatório da avaliação 

interna e externa e Projecto de intervenção da Directora. 

Garantem-se a discrição, a confidencialidade da identidade da escola e dos 

participantes, bem como a futura divulgação dos resultados da investigação. 

                  Desde já agradeço a atenção dispensada, estando disponível para qualquer 

esclarecimento necessário. 

Com os meus melhores cumprimentos, 

Seixal, 12 de Março de 2012 

Contacto: 936921284 
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Anexo B - Protocolo de entrevista  
 

O presente protocolo define as condições orientadoras da participação dos 

entrevistados no projecto de investigação destinado à realização da dissertação 

intitulada “Supervisão e orientação da prática profissional no exercício da coordenação 

de departamentos curriculares: Da teoria à prática”, no âmbito do Mestrado em 

Educação, na especialidade de Supervisão e Orientação da Prática Profissional 

(SOPP), sob orientação da professora Maria Helena Salema do Instituto de Educação de 

Lisboa. 

  Pretende-se investigar a existência do desfasamento entre o quadro teórico de SOPP e 

o desempenho dos coordenadores de departamento ao nível das suas funções de 

supervisão e orientação da prática profissional. Constituem-se como objectivos deste 

trabalho: 

-Conhecer o desempenho dos coordenadores de departamento ao nível da SOPP. 

- Identificar, na óptica do supervisor, alterações produzidas na prática profissional dos 

professores. 

 -Clarificar a articulação entre a abordagem teórica e o desempenho de funções de 

SOPP. 

O protocolo estabelece e reconhece os seguintes direitos dos participantes nesta 

investigação: 

a. A participação nas entrevistas é feita de forma voluntária, tendo os entrevistados a 

liberdade de, a qualquer momento, recusar a resposta a questões, suspender a sua 

participação ou até desistir dela, sem que haja necessidade de apresentar justificação. 

b. As entrevistas serão realizadas na escola a que o entrevistado pertence e terão uma 

duração média de 30 minutos. 

c. A entrevista será semi estruturadas ou semi-directiva em que se apresentam perguntas 

previamente formuladas relativamente abertas e a ordem pode variar no decorrer da 

entrevista consoante as respostas dos entrevistados. As questões foram elaboradas a 

partir de um guião previamente concebido.  
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d. Exemplo de questões que serão formuladas: Quais as funções que desempenha enquanto 

Coordenador de departamento? Em que consiste a sua função de supervisor? Como tem 

implementado o processo supervisivo? 

e. As entrevistas serão gravadas em suporte áudio, por questões de exatidão e rapidez, 

tendo os participantes o direito de ficar com uma cópia. 

f. O conteúdo das entrevistas será confidencial, só tendo acesso ao mesmo as pessoas 

envolvidas na investigação: entrevistadora e respectiva orientadora e os entrevistados, 

se assim o pretenderem. 

g. O registo áudio será arquivado no computador pessoal da investigadora e esses dados 

serão eliminados após a defesa da dissertação.  

h. Alguns dos excertos das entrevistas poderão ser integrados no trabalho final, sendo o 

anonimato sempre preservado, através do recurso a números e nomes fictícios como 

forma de referência às entrevistas e entrevistados. 

i. Os participantes terão acesso ao trabalho final. 

 

Agradeço a colaboração do(a) entrevistado(a), imprescindível para que a nossa 

investigação se possa efectivar. 

Ao assinarem este protocolo, o(a) entrevistado(a) e a entrevistadora concordam com 

as condições supra citadas.  

 

Data: 

_________________________                               _________________________ 

               A mestranda                                                     O (A) entrevistado(a) 

Este protocolo foi elaborado tendo por base as indicações de Lima (2006). Ética na 

investigação, pp 142-145, in Lima, A & Pacheco, A. (2006) (org). Fazer investigação: 

contributos para a elaboração de dissertações e teses. Porto: Porto Editora 
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Anexo C - Guião de entrevista  

Problema de 

investigação 

Questões de investigação Questões de entrevista 

 

 

 

A existência 

do 

desfasamento 

entre o quadro 

teórico de 

SOPP e o 

desempenho 

dos 

Coordenadores 

de 

Departamento 

Curricular ao 

nível das suas 

funções de 

SOPP. 

 

 

-Que funções desempenham, na 

prática, os coordenadores de 

departamento enquanto 

supervisores?  

 

-Que impacto têm essas 

funções, exercidas pelo 

coordenador de departamento, 

no desempenho dos 

professores?  

 

-Que relevância é atribuída à 

investigação e formação 

especializada, pelo coordenador 

de departamento? 

 

1-Quais as funções que 

desempenha enquanto CD? 

2-Em que consiste a sua função 

de supervisor?  

3-Qual o âmbito ou áreas 

supervisionadas?  

4- Como tem implementado o 

processo supervisivo? 

5.Que condições são necessárias 

para o desempenho da função 

supervisiva?  

6. Quais os objectivos da sua 

prática supervisiva?  

7. A escola alude, no seu PEE, à 

supervisão? 

8.Considera a sua prática 

supervisiva uma oportunidade de 

melhoria para os professores do 

seu departamento? 

9.Tem formação na área da 

supervisão? Como define 

Supervisão? 

10. Quem deve ser o supervisor? 

11.Que contributo, tem para si, a 

investigação ou formação 

especializada para o desempenho 

das funções de SOPP? 

12.Como entende a relação entre 

o saber académico/formação e a 

sua prática profissional enquanto 

supervisor?  

 

 


