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Anexo 1 – Pedido de Autorização para a recolha de dados. 
 

 
 

Exmº. Sr. Presidente do Conselho Directivo da 
 

  Escola Superior de Educação de Santarém 
 
 
 

Assunto: Recolha de dados para a realização de uma dissertação de mestrado 
 
 
 

Eu, Sofia Isabel Matias Barroso, aluna do 2ºano do mestrado de Ciências da 

Educação, na Área de Formação de Professores, na Faculdade de Psicologia e Ciências 

da Educação da Universidade de Lisboa, venho por este meio, solicitar a sua 

autorização para proceder à recolha de dados empíricos, junto de coordenadores, 

professores e alunos, de forma a realizar o meu trabalho de dissertação de mestrado, 

obedecendo ao tema: “Os conteúdos de ensino na formação inicial de professores: o 

caso da Língua Portuguesa”. 

 Neste sentido, informo que já realizei alguns contactos informais com a 

professora Gracinda Hamido, a qual me aconselhou a pedir autorização a V. Ex.ª. 

 Ficarei então a aguardar uma resposta por parte de V. Ex.ª para um dos seguintes 

endereços: 

__________________________________________ 

 

__________________________________________ 

 

Com os melhores cumprimentos: 

 
                                                                        _______________________________ 

 
                                                                         (Sofia Isabel Matias Barroso) 
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Anexo 2 – Plano de estudos do curso de Professores do 1ºCiclo do 
Ensino básico. 
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Anexo 3 – Guião da entrevista à coordenadora do Curso. 

TEMA Os conteúdos de ensino na formação inicial do 
professor do 1ºCiclo 

OBJECTIVOS GERAIS A) Recolher representações sobre a importância do 
conhecimento científico/ conteúdos de ensino em geral 
e na formação inicial de professores do 1ºCiclo e 
disciplina de Língua Portuguesa em particular; 
 
B) Identificar concepções, princípios e procedimentos 
defendidos pelo sujeito no sentido de promover o 
conhecimento dos conteúdos de ensino pelos futuros 
professores, de um modo geral e no curso da E.S.E 
estudada em particular.  
 
C) Identificar concepções e princípios defendidos pelo 
sujeito no sentido de promover o conhecimento dos 
conteúdos de ensino pelos futuros professores, ao 
nível da disciplina de Língua Portuguesa. 
 
D) Reconhecer ideais e princípios defendidos pelo 
sujeito face ao perfil do futuro professor. 
 

BLOCOS TEMÁTICOS I) Legitimação da Entrevista. 
II) Conhecimento científico. 
III) importância do conhecimento científico na 
formação inicial de professores. 
IV) Conteúdos de ensino na formação inicial de 
professores. 
V) Avaliação global da formação. 
VI) Perfil do futuro professor. 
VII) Validação da entrevista 
 

ESTRATÉGIA Semi – directiva 
Os blocos temáticos encontram-se no guião 
ordenados logicamente, progredindo do mais geral 
para o mais específico. 
As temáticas inventariadas dentro de cada bloco e 
respectivas questões servem apenas de referência 
para o entrevistador, não deveram indicar 
concretamente o que vai ser abordado e focado 
durante a entrevista. 
Induzir o entrevistado a responder claramente às 
questões colocadas, sempre que necessário 
esclarecer o sujeito ou reformular as questões. 
 
 

Guião da Entrevista: Os conteúdos de ensino na formação inicial do professor do 1ºCiclo: o caso da 
Língua Portuguesa. 
Entrevistado: Coordenadora do Curso de professores do 1ºCiclo do Ensino Básico da Escola 
Superior de Educação (E.S.E). 
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TÁCTICA Tentar seguir a lógica do guião, tentando começar em 
temáticas mais gerais, depois especificando-as de 
acordo com os objectivos a alcançar mas sem forçar a 
lógica da exposição do entrevistado. 
Proporcionar a oportunidade do entrevistado justificar 
as suas opiniões e ajudá-lo a clarificar o seu raciocínio 
sempre que necessário. 
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Blocos Objectivos  Tópicos  Exemplos de 
Questões 

Observações 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bloco I  
 
Legitimação 
da entrevista  

Informar o 
entrevistado acerca 
do objectivo da 
entrevista e do 
contexto em que ela 
surge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valorizar o 
contributo do 
entrevistado 
 
 
 
 
 
 
 
Assegurar a 
confidencialidade 
da fonte de 
informação e o 
anonimato das 
respostas. 
 
 
 
 
 
Agradecer a 
participação no 
trabalho de 
investigação. 

Propósito da 
entrevista e do 
trabalho de 
investigação. 
 
 
 
 
 
Estatuto e papel 
do entrevistador. 
 
Utilização dos 
recursos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Importância da 
participação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Confidencialidade 
e anonimato. 
 
 
 
 
 
 
Registo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O autor Shulman 
identifica diversas 
grandes áreas do 
conhecimento 
profissional do 
professor, uma delas é 
o conhecimento do 
conteúdo disciplinar e 
é neste contexto que 
se situa o tema da 
minha dissertação. 
Deseja saber mais 
alguma coisa acerca 
deste 
trabalho/entrevista? 
Existe alguma coisa 
que não tenha ficado 
clara? 
Há alguma questão 
que gostaria de 
colocar? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Importa-se que utilize 
o gravador ou que 
tome algumas notas? 

Salientar que este é um trabalho 
de investigação sobre os 
conteúdos de ensino na 
formação inicial de professores, 
particularmente ao nível da 
Língua Portuguesa, e que se 
pretende perceber como é 
entendida e trabalhada essa 
componente.  
 
Frisar que o entrevistado se 
encontra a frequentar um 
mestrado e que este trabalho de 
investigação surge unicamente 
do interesse do mesmo em 
elaborar uma tese de 
dissertação, não se tratando de 
uma avaliação do curso em 
questão. 
 
O entrevistado poderá ter 
algumas expectativas ou dúvidas 
acerca do trabalho e será 
importante esclarecer e clarificar 
eventuais questões. 
 
 
  
 
 
 
Explicar que através do seu 
contributo pode contribuir para 
o esclarecimento de questões 
pouco abordadas. 
 
 
 
 
 
A confidencialidade será 
garantida pela omissão dos 
nomes dos participantes e/ou 
outros elementos que referirem 
não pretender difundidos, 
garantindo, assim, o anonimato. 
Assegurar a protecção e a não 
difusão dos registos. 
 
 
 
 
Agradecer antecipadamente a 
colaboração no trabalho de 
investigação. 
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Blocos Objectivos  Tópicos  Exemplos de 
Questões 

Observações 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bloco II 
 
Conhecimento 
científico na 
formação 
inicial de 
professores 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Conhecer o que o 
sujeito entende por 
conhecimento 
científico. 
 
 
 
 
 
Perceber quais os 
elementos a que o 
sujeito atribui maior 
relevância na 
formação inicial de 
professores, 
 
  
e as disciplinas a 
que atribui uma 
maior relevância. 
 
 
 
Conhecer o que o 
sujeito entende por 
conhecimento 
científico. 
 
 
 
 
 
Conhecer a 
importância que o 
sujeito atribui ao 
conhecimento 
científico na 
formação inicial de 
professores, 
 
 
 
 
 
 
 
 

Ideais de 
formação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concepções 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concepções 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
O que entende por 
formação inicial de 
professores? 
 
 
 
 
 
 
Quais os elementos a 
que atribui maior 
importância na 
formação inicial de 
professores? 
 
 
Quais as disciplinas 
que considera mais 
importantes na 
formação inicial de 
professores? 
 
 
O que entende por 
conhecimentos 
científicos relativos às 
disciplinas que os 
futuros professores 
irão ensinar? 
 
 
 
Como encara o 
conhecimento 
científico na formação 
inicial de professores? 
Que aspectos desse 
conhecimento 
valoriza (conceitos, 
princípios, 
metodologias de 
construção do 
conhecimento.) 
Que peso lhe deve ser 
atribuído? 
 
 

Explicar que as questões que se 
seguem são de âmbito mais 
geral. 
 
Colocar a questão de uma forma 
clara e geral sem induzir o 
sujeito numa determinada 
direcção. 
É importante que o sujeito 
defina o que é para si a 
formação inicial de professores 
para uma posterior análise mais 
eficaz das suas respostas. 
 
 
 
Solicitar exemplos concretos se 
necessário. 
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Blocos Objectivos  Tópicos  Exemplos de 
Questões 

Observações 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Conhecer as 
concepções do 
sujeito face à 
opinião de alguns 
autores. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Concepções 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Alguns autores 
afirmam que o 
conhecimento 
transmitido na escola 
é uma criação da 
escola para a escola e 
que pouco tem a ver 
com uma ciência de 
referência. O que 
pensa em relação a 
esta afirmação? 
 
O autor Chervel 
afirma que a 
gramática escolar é 
uma criação da escola 
para a escola e que 
pouco tem a ver com 
uma ciência de 
referência. Como é 
esta afirmação 
corroborada ou 
contrariada pelos 
programas de 
formação desta 
escola? 
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Bloco III 
 
Conteúdos de 
ensino na 
formação 
inicial de 
professores 
 
 
 
 
 
 

Averiguar se o 
sujeito considera 
que os conteúdos de 
ensino devem ser 
trabalhados na 
formação inicial de 
professores ou não 
e como devem ser 
trabalhados.  
. 
 
 
Verificar o que o 
sujeito considera 
mais relevante que 
os futuros 
professores 
dominem à saída da 
escola de formação 
inicial.  
 
 
Questionar quanto à 
preparação dos 
futuros professores 
nas diferentes áreas 
disciplinares. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conhecer sugestões 
e opiniões do 
sujeito em relação à 
disciplina de Língua 
Portuguesa, 
 

Concepções 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concepções 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Preparação dos 
futuros 
professores 
 
 
 
 
 
 
Dúvidas e 
problemas dos 
futuros 
professores ao 
leccionarem 
 
 
 
 
 
 
Sugestões 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

De um modo geral 
como acha que devem 
ser trabalhados os 
conteúdos de ensino 
na formação inicial de 
professores? 
 
 
 
 
 
O que acha essencial 
que os futuros 
professores dominem 
à saída do curso de 
formação inicial? 
 
 
 
 
 
 
Considera que os 
futuros professores ao 
terminarem a sua 
formação inicial estão 
preparados para 
leccionar os 
conteúdos das 
diversas áreas 
disciplinares? 
Considera que vão 
depara-se com 
problemas e dúvidas? 
Esses problemas e 
dúvidas podem ser 
minimizados com a 
formação inicial ou 
são inevitáveis? 
 
 
Em relação à 
disciplina de Língua 
Portuguesa, tem 
alguma sugestão que 
gostasse que os 
professores 
colocassem em 
prática?  
 
 
 
 

Colocar as questões de uma 
forma clara e geral sem induzir 
o sujeito numa determinada 
direcção. 
Solicitar exemplos concretos se 
necessário. 
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Blocos Objectivos  Tópicos  Exemplos de 
Questões 

Observações 

 
 
 
 
Bloco IV 
 
 
Avaliação 
global da 
formação  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Averiguar como o 
sujeito descreve a 
formação dos 
futuros professores 
na ESE estudada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conhecer a 
avaliação global 
que o sujeito faz da 
formação. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Caracterizar a 
formação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apreciação global 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Em poucas palavras 
como descreveria a 
formação dos futuros 
professores na ESSE 
que coordena? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qual é a apreciação 
global que faz dessa 
formação inicial? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Explicar que as questões 
colocadas até aqui tinham um 
carácter global mas que as 
questões colocadas agora serão 
direccionadas especificamente 
para o curso de professores do 
1ºCiclo a decorrer na E.S.E 
estudada. 
Solicitar que o sujeito em três 
palavras possa definir quais as 
principais bases em que assenta 
a formação de futuros realizada 
na ESE estudada. 
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Blocos Objectivos  Tópicos  Exemplos de 
Questões 

Observações 

 
 
 
 
 
Bloco VI 
 
 
Perfil do 
futuro 
professor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bloco VII 
 
Validação da 
Entrevista 
 
 
 
 
 
 
 

Conhecer o que o 
sujeito entende por 
perfil do professor 
 
 
Apurar como o 
sujeito encara o 
perfil do professor. 
 
 
 
 
 
 
 
Conhecer como o 
sujeito define o 
perfil do futuro 
professor que 
recebe a sua 
formação inicial na 
E.S.E estudada. 
 
 
 
Recolher alguma 
informação não 
prevista. 
 
 
 
 
Apurar as reacções 
do sujeito em 
relação à entrevista 
e ao tema e ao 
entrevistador. 
 
 
Recolher algumas 
sugestões acerca da 
entrevista ou do 
tema em questão. 
 
 
 
 
 
Concluir a 
entrevista. 

Concepções 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caracterização do 
perfil do futuro 
professor 
 
 
 
 
 
 
 
Aspectos 
relevantes não 
abordados. 
 
 
 
 
Reacções ao tipo 
de trabalho, à 
entrevista e ao 
entrevistador. 
 
 
 
Sugestões 
 
 
 
 
 
 
 
 

O que entende por 
perfil do professor? 
 
 
Existem autores que 
consideram, hoje em 
dia, que o perfil do 
professor é sobretudo 
gerir os 
conhecimentos. O 
professor é encarado 
como um gestor ou 
moderador das 
aprendizagens. 
Partilha dessa 
opinião? 
Porquê? 
Em poucas palavras 
como descreveria o 
perfil (que é 
pretendido) do futuro 
professor que recebe a 
sua formação inicial 
aqui na ESE?  
 
Existe algum aspecto 
que não foi abordado 
e que queira 
acrescentar? 
 
 
 
 
O que achou da 
entrevista, e do 
trabalho a que se 
encontra associado? 
 
 
 
Tem alguma sugestão 
que gostaria de fazer? 
Que outros aspectos 
acha importantes a 
considerar? 
 

Interessa apurar o que o sujeito 
entende por este conceito uma 
vez que não é um conceito de 
concordância unânime. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agradecer a participação e 
disponibilidade do entrevistado 
e valorizar o seu contributo. 

12



    
 

Anexo 4 – Guião da entrevista às Professoras de Língua Portuguesa. 

TEMA Os conteúdos de ensino na formação inicial do 
professor do 1ºCiclo 

OBJECTIVOS GERAIS A) Recolher representações sobre a importância do 
conhecimento científico/ conteúdos de ensino em geral 
e na formação inicial de professores do 1ºCiclo e 
disciplina de Língua Portuguesa em particular; 
 
B) Identificar concepções, princípios e procedimentos 
defendidos pelo sujeito no sentido de promover o 
conhecimento dos conteúdos de ensino pelos futuros 
professores, de um modo geral e no curso da E.S.E 
estudada em particular.  
 
C) Identificar concepções e princípios defendidos pelo 
sujeito no sentido de promover o conhecimento dos 
conteúdos de ensino pelos futuros professores, ao 
nível da disciplina de Língua Portuguesa. 
 
D) Reconhecer ideais e princípios defendidos pelo 
sujeito face ao perfil do futuro professor. 
 

BLOCOS TEMÁTICOS I) Legitimação da Entrevista. 
II) Conhecimento científico. 
III) importância do conhecimento científico na 
formação inicial de professores. 
IV) Conteúdos de ensino na formação inicial de 
professores. 
V) Avaliação global da formação e formação ao nível 
da Língua Portuguesa. 
VI) Perfil do futuro professor. 
VII) Validação da entrevista 
 

ESTRATÉGIA Semi – directiva 
Os blocos temáticos encontram-se no guião 
ordenados logicamente, progredindo do mais geral 
para o mais específico. 
As temáticas inventariadas dentro de cada bloco e 
respectivas questões servem apenas de referência 
para o entrevistador, não deveram indicar 
concretamente o que vai ser abordado e focado 
durante a entrevista. 
Induzir o entrevistado a responder claramente às 
questões colocadas, sempre que necessário 
esclarecer o sujeito ou reformular as questões. 

Guião da Entrevista: Os conteúdos de ensino na formação inicial do professor do 1ºCiclo: o caso da 
Língua Portuguesa. 
Entrevistado: Professora que lecciona a disciplina de Língua Portuguesa no Curso de professores 
do 1ºCiclo do Ensino Básico da Escola Superior de Educação (E.S.E). 
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TÁCTICA Tentar seguir a lógica do guião, tentando começar em 
temáticas mais gerais, depois especificando-as de 
acordo com os objectivos a alcançar mas sem forçar a 
lógica da exposição do entrevistado. 
Proporcionar a oportunidade do entrevistado justificar 
as suas opiniões e ajudá-lo a clarificar o seu raciocínio 
sempre que necessário. 
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Blocos Objectivos  Tópicos  Exemplos de 
Questões 

Observações 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bloco I  
 
Legitimação 
da entrevista  

Informar o 
entrevistado acerca 
do objectivo da 
entrevista e do 
contexto em que ela 
surge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valorizar o 
contributo do 
entrevistado 
 
 
 
 
 
 
Assegurar a 
confidencialidade 
da fonte de 
informação e o 
anonimato das 
respostas. 
 
 
Agradecer a 
participação no 
trabalho de 
investigação. 

Propósito da 
entrevista e do 
trabalho de 
investigação. 
 
 
 
 
 
 
 
Estatuto e papel do 
entrevistador. 
 
Utilização dos 
recursos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Importância da 
participação. 
 
 
 
 
 
 
 
Confidencialidade 
e anonimato. 
 
 
 
 
 
 
 
Registo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O autor Shulman 
identifica diversas 
grandes áreas do 
conhecimento 
profissional do 
professor, uma delas 
é o conhecimento do 
conteúdo disciplinar 
e é neste contexto 
que se situa o tema 
da minha 
dissertação. 
Deseja saber mais 
alguma coisa acerca 
deste 
trabalho/entrevista? 
Existe alguma coisa 
que não tenha ficado 
clara? 
Há alguma questão 
que gostaria de 
colocar? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Importa-se que 
utilize o gravador ou 
que tome algumas 
notas? 

Salientar que este é um trabalho 
de investigação sobre os 
conteúdos de ensino na 
formação inicial de professores, 
particularmente ao nível da 
Língua Portuguesa, e que se 
pretende perceber como é 
entendida e trabalhada essa 
componente.  
 
Frisar que o entrevistado se 
encontra a frequentar um 
mestrado e que este trabalho de 
investigação surge unicamente 
do interesse do mesmo em 
elaborar uma tese de 
dissertação, não se tratando de 
uma avaliação do curso em 
questão. 
 
O entrevistado poderá ter 
algumas expectativas ou 
dúvidas acerca do trabalho e 
será importante esclarecer e 
clarificar eventuais questões. 
 
 
  
 
 
 
Explicar que através do seu 
contributo pode contribuir para 
o esclarecimento de questões 
pouco abordadas. 
 
 
 
 
 
A confidencialidade será 
garantida pela omissão dos 
nomes dos participantes e/ou 
outros elementos que referirem 
não pretender difundidos, 
garantindo, assim, o anonimato. 
Assegurar a protecção e a não 
difusão dos registos. 
 
Agradecer antecipadamente a 
colaboração no trabalho de 
investigação. 
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Blocos Objectivos  Tópicos  Exemplos de 
Questões 

Observações 

 
 
 
 
Bloco II 
 
Conhecimento   
Científico 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bloco III 
 
Conhecimento 
científico na 
formação 
inicial de 
professores 

 
 
 
Conhecer o que o 
sujeito entende por 
conhecimento 
científico, quais os 
elementos de 
formação   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perceber quais os 
elementos a que o 
sujeito atribui maior 
relevância na 
formação inicial de 
professores. 
 
  
 
 
Conhecer a 
importância que o 
sujeito atribui ao 
conhecimento 
científico na 
formação inicial de 
professores, 
 
 
 
 
 
 
 
 
e as disciplinas a 
que atribui uma 
maior relevância. 

 
 
 
Concepções  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ideais de formação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concepções 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
O que entende por 
conhecimentos 
científicos relativos 
às disciplinas que os 
futuros professores 
irão ensinar? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O que entende por 
formação inicial de 
professores? 
 
Quais os elementos 
a que atribui maior 
importância na 
formação de futuros 
professores? 
 
 
Como encara o 
conhecimento 
científico na 
formação inicial de 
professores? 
Que aspectos desse 
conhecimento 
valoriza (conceitos, 
princípios, 
metodologias de 
construção do 
conhecimento.) 
Que peso lhe deve 
ser atribuído? 
 
Quais as disciplinas 
que considera mais 
importantes na 
formação inicial de 
professores? 

Explicar que as questões que se 
seguem são de âmbito mais 
geral. 
 
Colocar a questão de uma forma 
clara e geral sem induzir o 
sujeito numa determinada 
direcção. 
É importante que o sujeito 
defina o que é para si o 
conhecimento científico para 
uma posterior análise mais 
eficaz das suas respostas. 
 
 
 
 
 
 
Solicitar exemplos concretos se 
necessário. 
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Blocos Objectivos  Tópicos  Exemplos de 
Questões 

Observações 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bloco IV 
 
Conteúdos de 
ensino na 
formação 
inicial de 
professores  
 
 
 
 
 
 

Averiguar se o 
sujeito considera 
que os conteúdos de 
ensino devem ser 
trabalhados na 
formação inicial de 
professores ou não 
e como devem ser 
trabalhados.  
 
Conhecer qual 
opinião do sujeito 
sobre a influência 
do estágio ao nível 
da formação 
científica dos 
conteúdos. 
 
 
 
 
Verificar quais as 
noções e princípios 
defendidos e 
metodologias 
utilizadas pelo 
sujeito no processo 
de ensino-
aprendizagem da 
disciplina que 
lecciona 
 
 
 
 
 
 
 
Questionar quanto à 
preparação dos 
futuros professores 
na área disciplinar 
de Língua 
Portuguesa. 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Noções, princípios 
e metodologias 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concepções 
 
 
 
 
 
Preparação dos 
futuros professores 
 
 
 
 
 
 
 
 

De um modo geral 
como acha que 
devem ser 
trabalhados os 
conteúdos de ensino 
na formação inicial 
de professores? 
 
 
 
 
Em que medida o 
estágio contribui ou 
não para a formação 
científica dos 
conteúdos? 
 
 
 
 
 
Em relação à 
disciplina de Língua 
Portuguesa, como 
acha que deve 
decorrer o processo 
de formação dos 
futuros professores?  
 
 
 
 
No ensino da 
Língua, qual o lugar 
da linguística e da 
literatura? 
 
 
No que respeita à 
disciplina de língua 
Portuguesa o que 
acha essencial que 
os futuros 
professores 
dominem à saída do 
curso de formação 
inicial? 
 

Colocar as questões de uma 
forma clara e geral sem induzir 
o sujeito numa determinada 
direcção. 
Solicitar exemplos concretos se 
necessário. 
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Blocos Objectivos  Tópicos  Exemplos de 
Questões 

Observações 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bloco V 
 
 
Avaliação 
global da 
formação e ao 
nível da 
Língua 
Portuguesa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Averiguar como o 
sujeito descreve a 
formação dos 
futuros professores 
na ESE estudada. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conhecer a 
avaliação global 
que o sujeito faz da 
formação. 
 
 
 
 
 
 
 
Conhecer a 
avaliação que o 
sujeito faz da 
formação ao nível 
da Língua 
Portuguesa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Caracterizar a 
formação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apreciação global 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apreciação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Em poucas palavras 
como descreveria a 
formação dos 
futuros professores 
na ESE que 
lecciona? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qual é a apreciação 
global que faz dessa 
formação inicial? 
 
 
 
 
 
 
 
 
Qual a apreciação 
que faz acerca da 
formação ao nível da 
Língua Portuguesa? 
 
 
 
 
 
 

 
Explicar que as questões 
colocadas até aqui tinham um 
carácter global mas que as 
questões colocadas agora serão 
direccionadas especificamente 
para o curso de professores do 
1ºCiclo a decorrer na E.S.E 
estudada. 
Solicitar que o sujeito em 
poucas palavras possa definir 
quais as principais bases em que 
assenta a formação de futuros 
realizada na ESE estudada. 
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Blocos Objectivos  Tópicos  Exemplos de 
Questões 

Observações 

 
 
 
 
 
Bloco VI 
 
 
Perfil do 
futuro 
professor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bloco VII 
 
Validação da 
Entrevista 
 
 
 
 
 
 
 

Conhecer o que o 
sujeito entende por 
perfil do professor 
 
 
Apurar como o 
sujeito encara o 
perfil do professor. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Conhecer como o 
sujeito define o 
perfil do futuro 
professor que 
recebe a sua 
formação inicial na 
E.S.E estudada. 
 
 
 
 
 
Recolher alguma 
informação não 
prevista. 
 
 
 
 
 
Apurar as reacções 
do sujeito em 
relação à entrevista 
e ao tema e ao 
entrevistador. 
 
Recolher algumas 
sugestões acerca da 
entrevista ou do 
tema em questão. 
Concluir a 
entrevista. 

Concepções 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Caracterização do 
perfil do futuro 
professor 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Aspectos 
relevantes não 
abordados. 
 
 
 
 
Reacções ao tipo 
de trabalho, à 
entrevista e ao 
entrevistador. 
 
 
 
Sugestões 
 
 
 
 

O que entende por 
perfil do professor? 
 
Existem autores que 
consideram, hoje em 
dia, que o perfil do 
professor é 
sobretudo gerir os 
conhecimentos. O 
professor é encarado 
como um gestor ou 
moderador das 
aprendizagens. 
Partilha dessa 
opinião? 
Porquê? 
 
Em poucas palavras 
como descreveria o 
perfil (que é 
pretendido) do 
futuro professor que 
recebe a sua 
formação inicial 
aqui na ESE?  
 
 
 
 
Existe algum 
aspecto que não foi 
abordado e que 
queira acrescentar? 
 
 
 
O que achou da 
entrevista, e do 
trabalho a que se 
encontra associado? 
 
 
 
 
Tem alguma 
sugestão que 
gostaria de fazer? 
Que outros aspectos 
acha importantes a 
considerar? 
 

Interessa apurar o que o sujeito 
entende por este conceito uma 
vez que não é um conceito de 
concordância unânime. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agradecer a participação e 
disponibilidade do entrevistado 
e valorizar o seu contributo. 
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Anexo 5 – Guião da entrevista às alunas. 

TEMA Os conteúdos de ensino na formação inicial do 
professor do 1ºCiclo 

OBJECTIVOS GERAIS A) Recolher representações sobre a importância dos 
conteúdos de ensino em geral e na formação inicial de 
professores do 1ºCiclo e disciplina de Língua 
Portuguesa em particular; 
 
 
B) Identificar opiniões acerca da formação inicial de 
professores de um modo geral e no curso de formação 
de professores da E.S.E estudada em particular.  
 
 
 

BLOCOS TEMÁTICOS I) Legitimação da Entrevista. 
II) Conteúdos de ensino 
III) Formação inicial 
IV) Avaliação global da formação e formação ao nível 
da Língua Portuguesa. 
V) Validação da entrevista 
 

ESTRATÉGIA Semi – directiva 
Os blocos temáticos encontram-se no guião 
ordenados logicamente, progredindo do mais geral 
para o mais específico. 
As temáticas inventariadas dentro de cada bloco e 
respectivas questões servem apenas de referência 
para o entrevistador, não deveram indicar 
concretamente o que vai ser abordado e focado 
durante a entrevista. 
Induzir o entrevistado a responder claramente às 
questões colocadas, sempre que necessário 
esclarecer o sujeito ou reformular as questões. 
 
 

Guião da Entrevista: os conteúdos de ensino na formação inicial do professor do 1ºCiclo: o caso da 
Língua Portuguesa. 
Entrevistado: Aluna que frequenta o Curso de professores do 1ºCiclo do Ensino Básico da Escola 
Superior de Educação (E.S.E). 
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TÁCTICA Tentar seguir a lógica do guião, tentando começar em 
temáticas mais gerais, depois especificando-as de 
acordo com os objectivos a alcançar, mas sem forçar a 
lógica da exposição do entrevistado. 
Proporcionar a oportunidade do entrevistado justificar 
as suas opiniões e ajudá-lo a clarificar o seu raciocínio 
sempre que necessário. 
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Blocos Objectivos  Tópicos  Exemplos de 
Questões 

Observações 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bloco I  
 
Legitimação 
da entrevista  

Informar o 
entrevistado acerca 
do objectivo da 
entrevista e do 
contexto em que ela 
surge. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Valorizar o 
contributo do 
entrevistado 
 
 
 
 
 
 
Assegurar a 
confidencialidade 
da fonte de 
informação e o 
anonimato das 
respostas. 
 
 
 
Agradecer a 
participação no 
trabalho de 
investigação. 

Propósito da 
entrevista e do 
trabalho de 
investigação. 
 
 
 
 
 
Estatuto e papel do 
entrevistador. 
 
Utilização dos 
recursos. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Importância da 
participação. 
 
 
 
 
 
 
Confidencialidade 
e anonimato. 
 
 
 
 
 
 
 
 
Registo 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
O autor Shulman 
identifica diversas 
grandes áreas do 
conhecimento 
profissional do 
professor, uma delas 
é o conhecimento do 
conteúdo disciplinar 
e é neste contexto 
que se situa o tema 
da minha 
dissertação. 
Deseja saber mais 
alguma coisa acerca 
deste 
trabalho/entrevista? 
Existe alguma coisa 
que não tenha ficado 
clara? 
Há alguma questão 
que gostaria de 
colocar? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Importa-se que 
utilize o gravador ou 
que tome algumas 
notas? 

Salientar que este é um trabalho 
de investigação sobre os 
conteúdos de ensino na 
formação inicial de professores, 
particularmente ao nível da 
Língua Portuguesa, e que se 
pretende perceber como é 
entendida e trabalhada essa 
componente.  
 
Frisar que o entrevistado se 
encontra a frequentar um 
mestrado e que este trabalho de 
investigação surge unicamente 
do interesse do mesmo em 
elaborar uma tese de 
dissertação, não se tratando de 
uma avaliação do curso em 
questão. 
 
O entrevistado poderá ter 
algumas expectativas ou 
dúvidas acerca do trabalho e 
será importante esclarecer e 
clarificar eventuais questões. 
 
 
  
 
 
 
Explicar que através do seu 
contributo pode contribuir para 
o esclarecimento de questões 
pouco abordadas. 
 
 
 
 
 
A confidencialidade será 
garantida pela omissão dos 
nomes dos participantes e/ou 
outros elementos que referirem 
não pretender difundidos, 
garantindo, assim, o anonimato. 
Assegurar a protecção e a não 
difusão dos registos. 
 
Agradecer antecipadamente a 
colaboração no trabalho de 
investigação. 
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Blocos Objectivos  Tópicos  Exemplos de 
Questões 

Observações 

 
 
 
 
Bloco II 
 
Conteúdos de 
ensino 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bloco III 
 
Formação 
inicial 

 
 
 
Conhecer o que o 
sujeito entende por 
conteúdos de 
ensino,  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Perceber quais os 
elementos a que o 
sujeito atribui maior 
relevância na 
formação inicial de 
professores. 
 
  
Conhecer a 
importância que o 
sujeito atribui ao 
conhecimento 
científico na 
formação inicial de 
professores e à 
forma como este é 
trabalhado. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Concepções  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ideais de formação 
 
 
 
 
 
 
 
Concepções 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
O que entende por 
conteúdos de 
ensino? 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Quais os elementos 
mais importantes na 
formação inicial de 
professores? 
 
 
 
 
Na sua opinião 
como deveriam ser 
trabalhados os 
conteúdos de 
ensino? 
 
Muito brevemente, 
que conhecimentos 
deve ter um 
professor quando 
termina o seu curso 
de formação inicial? 
 

Explicar que as questões que se 
seguem são de âmbito mais 
geral. 
 
Colocar a questão de uma forma 
clara e geral sem induzir o 
sujeito numa determinada 
direcção. 
É importante que o sujeito 
defina o que é para si os 
conteúdos de ensino para uma 
posterior análise mais eficaz das 
suas respostas. 
 
 
 
 
Solicitar exemplos concretos se 
necessário. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

23



    
 

Blocos Objectivos  Tópicos  Exemplos de 
Questões 

Observações 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bloco IV 
 
 
Avaliação 
global da 
formação e ao 
nível da 
Língua 
Portuguesa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Averiguar como o 
sujeito descreve a 
formação dos 
futuros professores 
na ESE estudada. 
 
 
 
 
 
 
 
Averiguar se a 
formação tem 
correspondido às 
expectativas do 
aluno 
 
 
 
. 
 
Conhecer a 
apreciação que o 
sujeito faz da sua 
formação ao nível 
da Língua 
Portuguesa. 
 
 
 
 
Conhecer a 
avaliação global 
que o sujeito faz da 
formação 
 
 
 
 
Conhecer se o 
sujeito tem 
sugestões de 
melhoria do curso. 
 
 

 
Caracterizar a 
formação 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Expectativas 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Apreciação 
 
 
 
 
 
 
 
Apreciação global 
 
 
 
 
 
 
Sugestões  

 
Em poucas palavras 
como descreveria a 
formação dos 
futuros professores 
na ESE que 
frequenta? 
 
 
 
 
 
 
 
Que expectativas 
tinha ao ingressar no 
curso de professores 
do 1ºCiclo? 
 
 
 
 
 
Que facilidades e 
dificuldades 
antecipa no processo 
de ensino-
aprendizagem da 
Língua Portuguesa? 
 
 
 
 
 
Qual é a apreciação 
global que faz da 
formação inicial 
recebida na ESE que 
frequenta? 
 
 
Gostaria de 
apresentar algumas 
sugestões de 
melhoria do curso? 
 
 

 
Explicar que as questões 
colocadas até aqui tinham um 
carácter global mas que as 
questões colocadas agora serão 
direccionadas especificamente 
para o curso de professores do 
1ºCiclo a decorrer na E.S.E 
estudada. 
Solicitar que o sujeito em 
poucas palavras possa definir 
quais as principais bases em que 
assenta a formação de futuros 
realizada na ESE estudada. 
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Blocos Objectivos  Tópicos  Exemplos de 
Questões 

Observações 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Bloco V 
 
Validação da 
Entrevista 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
Apurar as reacções 
do sujeito em 
relação à entrevista 
e ao tema e ao 
entrevistador. 
 
 
 
 
 
Recolher algumas 
sugestões acerca da 
entrevista ou do 
tema em questão. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Concluir a 
entrevista. 

 
Aspectos 
relevantes não 
abordados. 
 
 
 
 
Reacções ao tipo 
de trabalho, à 
entrevista e ao 
entrevistador. 
 
 
 
 
 
 
Sugestões 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Existe algum 
aspecto que não foi 
abordado e que 
queira acrescentar? 
 
 
 
 
O que achou da 
entrevista, e do 
trabalho a que se 
encontra associado? 
 
 
 
 
 
 
Tem alguma 
sugestão que 
gostaria de fazer? 
Que outros aspectos 
acha importantes a 
considerar? 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Agradecer a participação e 
disponibilidade do entrevistado 
e valorizar o seu contributo. 
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Anexo 6 – Protocolo da entrevista realizada à coordenadora. 
Protocolo da Entrevista – C 

 

Entrevistador: Muito Boa tarde! Desde já gostaria de agradecer a sua 

disponibilidade em participar nesta recolha de dados, sem a sua participação o 

estudo a que me propus não seria possível. 

 Como já tinha mencionado anteriormente, o autor Shulman identifica 

diversas grandes áreas do conhecimento profissional do professor, uma delas é o 

conhecimento do conteúdo disciplinar e é nesse contexto que se situa o tema da 

minha dissertação.  

 Se quiser colocar alguma questão, ou clarificar algum aspecto acerca do 

trabalho em si ou da entrevista, peço-lhe que o faça. 

 Como já sabe as informações recolhidas são anónimas e confidenciais, pelo 

que solicito a sua autorização para realizar a gravação das mesmas. 

 

 Entrevistador: O que entende por formação de professores? O que é para si a 

formação inicial de professores? De um modo geral… 

 

Entrevistado: De um modo muito geral…isso é o que eu considero uma pergunta 

difícil…é o primeiro passo! É o primeiro passo, a primeira abordagem, é o momento em 

que se desmontam possivelmente muitas…digamos que a formação de professores é 

uma coisa relativamente complicada porque as pessoas quando chegam à formação de 

professores, à formação inicial, chegam com uma ideia relativamente precisa, julgam 

elas do que é ser professor. Eu acredito que também aconteça em outras profissões não 

é? As pessoas chegam à formação inicial médica com uma ideia relativamente precisa, 

julgam elas, do que é ser médico. Contudo, há uma diferença fundamental entre uma 
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coisa e outra, que é a ideia que as pessoas têm que o saber do professor é uma coisa 

mais fácil, mais acessível, ao passo que com o médico isso já não acontece não é? 

Portanto, uma grande parte do trabalho que se faz na formação inicial é um trabalho de 

construção de um conceito de profissionalidade que ao contrário do que acontece, julgo 

eu, em outras profissões, no caso dos professores está muito enraizada mas está 

desvirtuada, digamos assim, desvirtuada por uma percepção retrospectiva do que é a 

experiência que todas as pessoas tiveram até aquele momento e continuam a ter mesmo 

naquele momento…é o primeiro passo da formação! 

 

Entrevistador: Nessa formação quais os elementos a que atribui uma maior 

importância? Se é que há alguns elementos a que atribui maior importância… 

 

Entrevistado: Elementos…? 

 

Entrevistador: Sim, alguns aspectos dessa formação que considere mais relevantes, 

se é a componente teoria, se é a componente prática? O que acha que é mesmo 

fundamental que aconteça numa formação inicial? 

 

Entrevistado: Hum…fundamental mesmo, central, aquilo que eu lhe posso dizer 

é…pronto é uma pergunta vaga…eu creio que posso responder que tem a ver com a 

maneira como nós definimos o nosso projecto de formação e aquilo que é essencial para 

nós no projecto de formação é que as pessoas saiam no final capacitados para mobilizar 

um conjunto…para já com um conhecimento científico sólido e que saiam capazes de o 

mobilizar de uma forma flexível e adaptada às situações, ou seja, que se entendam a eles 

próprios como seres aprendentes, que insiram este momento de formação que é apenas o 
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inicial, na sua concepção da formação, como um momento apenas inicial e que se 

perspectivem como seres aprendentes dali para a frente. Portanto, elemento essencial é a 

capacidade de nós, enquanto formadores, nos articulemos no sentido de assegurar esse 

perfil que é, enfim, o perfil ideal, mas pelo menos perseguimo-lo, perseguimo-lo com 

persistência e é basicamente isto: a flexibilidade, a capacidade de se adaptar e de 

desenvolver continuidade na sua aprendizagem profissional ao longo da vida. 

 

Entrevistador: Quais as disciplinas que considera mais importantes na formação 

inicial de professores? Existem algumas disciplinas que considere mais relevantes 

que outras, acha que se complementam…? 

 

Entrevistado: Eu apetecia-me perguntar-lhe o que entende por disciplinas…? 

 

Entrevistador: Disciplinas para mim são a Matemática, a Língua Portuguesa…se 

quiser as disciplinas do curso que tenham um carácter mais científico, que tenham 

por base uma ciência de referência, visto que o meu trabalho se insere 

principalmente nessa área… 

 

Entrevistado: Então se a pergunta é quais as disciplinas que considera mais 

importantes a minha resposta é nenhumas! Porque eu não considero nenhumas mais 

importantes que as outras. Eu acho que numa formação, especialmente numa formação 

de professores não interessa exactamente o plano de estudos, é o menos importante, ou 

seja, o elenco de disciplinas que lá está é o menos importante da formação…o que 

importa verdadeiramente é o que a escola de formação faz com esse elenco de 

disciplinas, portanto eu diria que se eu imaginasse, por hipótese, que poderia traçar um 
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conjunto à minha vontade eu poderia até se calhar, não definir…em determinados 

momentos da formação definir áreas científicas para me assegurar que as pessoas 

passavam a dominar essas áreas, como é desejável, mas se calhar num outro momento 

da formação eu abolia as disciplinas, portanto não considero que haja disciplinas mais 

importantes que outras não é? O que há é componentes de formação que têm que lá 

estar e que quando se trata de formar professores essas componentes de formação 

devem ser, a meu ver, múltiplas e articuladoras de várias áreas científicas. A prática 

profissional, por exemplo, ou a iniciação à prática ou os estágios de prática profissional, 

ou seminários de prática profissional, como lhe queiram chamar, são espaços de 

formação que para mim são centrais, absolutamente centrais, contudo, não são 

disciplinas não é? Não considero que sejam disciplinas, são espaços de formação que 

são fundamentais…nesta escola nós fazemo-lo com o contributo de vários…portanto as 

equipas são professores de várias áreas disciplinares precisamente dentro deste modelo 

que nós defendemos que é…temos pessoas da Psicologia, da Sociologia, da Língua, da 

Matemática, das Ciências nas equipas de formação de prática profissional, justamente 

percebemos esses como espaços centrais da formação, são espaços que ajudam as 

pessoas, acompanhando-as no terreno, supervisionando-as no terreno e que ajudam as 

pessoas a agir de forma articulada, mobilizando de forma articulada um saber científico, 

rigorosa mas articulada, porque de facto a monodocência até ver é isso que temos e tudo 

indica que tornaremos a ter, a monodocência é esse tipo de saber que exige não é? 
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Entrevistador: Sim, um saber articulado! E o que entende por conhecimentos 

científicos relativos às disciplinas que os futuros professores irão ensinar? O que 

lhe ocorre em relação a isso? 

 

Entrevistado: Conhecimentos científicos? 

 

Entrevistador: Como entende ou define conhecimentos científicos relativos às 

disciplinas? 

 

Entrevistado: Bem isso faz-me outra vez voltar à questão do que se entende por 

disciplina…a meu ver temos, temos quer dizer…no senso comum tem-se por ideia, a 

ideia que se tem de disciplina é um conjunto de conhecimentos…a ideia do senso 

comum perverte um bocado este conceito de disciplina que é a ideia de que a disciplina 

vale por ela própria, que é um conjunto de conhecimentos que valem por si próprios. As 

disciplinas…eu concebo disciplina com dois sentidos que é: uma coisa é a disciplina 

curricular, que é aquilo que no âmbito de um currículo se define como uma área de 

saber, de uma área ampla de saber, que é a Língua ou a Ciência Natural ou o que for, 

nós definimos um conjunto de conteúdos que dão corpo a uma disciplina curricular, 

contudo, essa disciplina curricular deve representar bem o que está por detrás e antes 

dela que uma disciplina científica, ou seja, uma área de saber, portanto, conhecimento 

cientifico ligado às disciplinas para mim representa a mesma coisa, porque, quer dizer, 

ou em que a disciplina curricular representa de uma forma fiel e rigorosa aquilo que é a 

sua origem, que é a disciplina científica, então se estamos a falar de Língua, por 

exemplo, já que é sobre isso que quer trabalhar, se estamos a falar de Língua não me faz 

sentido existirem uma ou várias disciplinas curriculares ligadas à Língua que não 
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traduzam no seu conteúdo, na forma como estão sequenciadas, na lógica que atravessa 

todo o processo de formação, não me faz sentido que essas disciplinas curriculares não 

representem de uma forma fiel e rigorosa a disciplina científica que lhes dá origem e, 

portanto que não assegurem no seu conjunto de aprendizagens para a pessoa que está 

em formação, que vai ser professor, de domínio daquela área científica. Portanto para 

mim a relação que existe entre conhecimento científico e disciplina é como se vê muito 

relativo àquilo que nós olhemos, como apresentamos disciplina não é? 

 

Entrevistador: Agora em relação ao conhecimento científico, vem um bocado na 

lógica do que acabou de dizer, mas como encara o conhecimento científico na 

formação inicial de professores? Que aspecto desse conhecimento valoriza, 

nomeadamente ao nível de conceitos, princípios, metodologias de construção de 

conhecimento, no fundo também que peso atribui ao conhecimento científico 

percebe? Qual é o peso que deve ser atribuído a esse conhecimento científico? 

 

Entrevistado: Eu não sei se estou a entender mal a sua pergunta… mas a maneira como 

estou a entender a sua pergunta é que está a usar a expressão conhecimento científico 

como sinónimo de teoria…mas para mim não é assim e, por isso, é que essa pergunta 

não me faz muito sentido, mas vou explicar porquê. Conhecimento científico não 

corresponde a teoria e muito menos na formação de professores por uma razão simples 

porque eu considero que aquilo que, o tipo de conhecimento praxiológico, que vem da 

praxis, o conhecimento que se constrói com base na reflexão sobre a acção e na 

fundamentação…portanto, vamos imaginar um processo de formação em que um aluno 

esteve a desenvolver uma aula, está um supervisor, o supervisor no final…ou os 

supervisores, juntam-se com o aluno analisando aquilo que aconteceu, porque é que 
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aconteceu, o que é estava planificado, o que é que daquilo que estava planificado foi 

feito ou não foi feito, qual a razão, o que é que foi ajustado, porque é que foi planificado 

daquela maneira ou não foi. Imagine que se trata de uma aula de Língua Portuguesa e, 

portanto, o modo como eu concebo isto é assim: aquilo que está a acontecer naquele 

momento é um processo de construção de conhecimento, portanto, o supervisado, o 

aluno, o estagiário, está a ser ajudado pelo supervisor a construir, mediante um processo 

de reflexão sobre a acção, a construir conhecimento sobre a sua própria acção e isso que 

está a ser construído, sendo conhecimento, é científico e é científico na justa medida em 

que está a ser fundamentado, porque é que planificaste isto? Porque é que…olhaste ao 

nível das crianças? Olhaste ao conhecimento da língua que estavas a mobilizar? E há 

ajustamento desse conhecimento ao nível etário, por exemplo, das crianças? Isto está 

aqui a ser mobilizado conhecimento da Psicologia do Desenvolvimento, conhecimentos 

da Língua, conhecimentos da Didáctica, que é a transposição da Didáctica do Saber, da 

Língua, etc. 

 

Entrevistador: É um pouco nessa base, o conhecimento científico, é óbvio que 

abarca todas as disciplinas não é? Inclusive até na prática ele está sempre presente, 

no fundo é isso que me está a dizer? Na prática temos que ter em atenção esses 

conhecimentos científicos?  

 

Entrevistado: O que eu estou a dizer é um pouco mais que isso… é o conhecimento 

científico que emerge da prática, não da Prática por si própria mas aquilo que emerge da 

prática é científico. E isto tem a ver com o conceito do que é ciência não é? Ciência é o 

conhecimento que se constrói ancorado em alguma prática, em alguma observação da 
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prática e não só na observação, na observação e na análise e na fundamentação e na 

teorização, a partir da prática. 

 

Entrevistador: No fundo já me especificou uma metodologia de construção do 

conhecimento. 

 

Entrevistado: Exactamente! 

 

Entrevistador: É construir com os alunos… 

 

Entrevistado: Exactamente! É esse pelo menos o nosso modelo, é essa a nossa filosofia 

de trabalho que se calhar dificilmente vamos conseguir perpetuar nestes novos modelos 

de formação, de qualquer modo, é este que defendemos nos últimos anos e não nos 

temos dado mal com isso.  

 

Entrevistador: Alguns autores afirmam que o conhecimento transmitido na escola 

é uma criação da escola para a escola e que pouco tem a ver com uma ciência de 

referência. O que pensa em relação a esta afirmação? 

 

Entrevistado: Uma criação da escola para a escola? O conhecimento transmitido na 

escola? 

 

Entrevistador: Sim, o conhecimento transmitido na escola. Alguns autores 

defendem que pouco tem a ver com uma ciência de referência, que é um 
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conhecimento feito para a escola. O que pensa sobre isto? Acha que isso é de facto 

verdade? Qual é a sua opinião? 

 

Entrevistado: Eu acho que na escola aquilo que as escolas fazem é trabalhar sobre o 

currículo não é? O currículo é a matéria-prima central que se trabalha na escola e o 

currículo, como é sobejamente sabido, claro que depende da perspectiva epistemológica 

de cada um, mas a minha é justamente que o currículo é uma construção social e, 

portanto resulta, naturalmente, de processos que cruzam interesses até de natureza 

política, quer dizer, no tempo de Salazar o que se fazia na escola era da escola para a 

escola, o que se faz hoje é da escola para a escola obviamente. Não deixa nunca de 

ser…nem nesse tempo…nem mesmo na época em que as escolas começaram a surgir, 

ainda que de forma muito difusa na educação monástica do século não sei das quantas, 

no século XVII, o currículo não deixava de ser da escola para a escola, não deixava de 

ser uma construção social, tinha…havia coisas por detrás… não deixava de ser, julgo 

eu, ainda que a construção do currículo pressuponha um conjunto de opções de escolha 

sobre aquilo que é considerado importante num dado momento, numa dada época, que 

os alunos aprendam, ainda que tenha isso não deixa nunca de ser obviamente uma 

tradução, filtrada, ainda que filtrada, mas é uma tradução de um conhecimento científico 

acumulado à época digamos. No século XVII era um, hoje século XXI é outro! 

Portanto, a maneira como eu concebo é justamente essa é que a escola faz alguma 

filtragem, ou fazem hierarquias de poder quando os professores se demitem dessa 

função e, muitas vezes, demitem-se da função deles próprios fazerem essa tradução do 

conhecimento científico, contudo, não há dúvida que o currículo é uma construção 

social, isso eu penso que não há dúvida nenhuma. 
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Entrevistador: Tenho uma outra questão que…a professora neste momento 

lecciona que disciplina? 

 

Entrevistado: Eu neste momento sou coordenadora da prática profissional, portanto, 

dos seminários e dos estágios da prática profissional, também sou coordenadora do 

curso e dou psicologia da aprendizagem. 

 

Entrevistador: Não lecciona portanto nenhuma disciplina ligada à Língua 

Portuguesa? 

 

Entrevistado: Não, não. 

 

Entrevistador: Eu estou a perguntar isto porque creio que a próxima questão está 

mais direccionada para… 

 

Entrevistado: Eu sou psicóloga de origem, de qualquer modo… 

 

Entrevistador: Eu coloco a questão na mesma e depois… 

 

Entrevistado: Sim… 

 

Entrevistador: O autor Chervel afirma que a Gramática escolar é uma criação da 

escola para a escola e que pouco tem a ver com uma ciência de referência, como 

esta afirmação é corroborada ou contrariada pelos programas de formação desta 
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escola? Isto já é em relação à gramática…não sei se tem alguma opinião em 

relação a isto? 

 

Entrevistado: Opinião tenho… Agora naquilo que é específico da Língua e dos 

conteúdos programáticos que se trabalha aqui na Língua é óbvio que tenho 

conhecimento disso como coordenadora do curso não é? Contudo, na escola temos esta 

lógica de funcionamento que é a seguinte: Nós temos núcleos científicos, temos um 

núcleo das Línguas e Literaturas e vários outros e, portanto, cada núcleo é responsável 

pela concepção dos programas específicos, neste caso, por programas ligados à Língua 

são da responsabilidade científica do núcleo, aliás, não, não…uma das professoras de 

quem lhe dei o contacto já foi coordenadora desse núcleo mas já não é, a professora 

Clara Ferrão, mas é, contudo, a responsável por grande parte das disciplinas e a 

professora Fátima também é responsável por algumas delas. Portanto, digamos que 

tenho conhecimento daquilo que acontece na Língua Portuguesa, a própria sequência 

como isso é feito ao longo da formação, não há uma só disciplina de Língua Portuguesa 

ao longo da formação. Têm Língua Portuguesa no primeiro ano, têm Língua, Leitura e 

Escrita no 2ºano, uma lógica diferente mas em continuidade e têm didáctica da Língua 

Portuguesa no 3ºano. Depois têm pessoas da Língua nas equipas de prática ao longo do 

curso, de todo o curso do 1º ao 4ºano. Portanto, a lógica é um pouco esta. Não sei se 

respondi à sua questão? 

 

Entrevistador: Ajuda, já percebi um pouco melhor a lógica! 

 

Entrevistado: A lógica não é? 
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Entrevistador: Sim! De um modo muito geral, como acha que devem ser 

trabalhados os conteúdos de ensino na formação inicial de professores? Tem 

alguma ideia sobre isto? Alguma definição de como devem ser trabalhados? 

 

Entrevistado: Os conteúdos de…? 

 

Entrevistador: Os conteúdos de ensino. 

 

Entrevistado: A Língua Portuguesa, ou as Ciências…? 

 

Entrevistador: Sim, o que eles, os futuros professores, vão trabalhar nas escolas… 

Acha que há alguma maneira como isso deva ser trabalhado aqui? 

 

Entrevistado: Na escola de formação? 

 

Entrevistador: Sim, se isso deve ser trabalhado na escola de formação? Como deve 

ser trabalhado? 

 

Entrevistado: Isso tem a ver com a concepção…Mas mais uma vez eu repito há aqui 

um modelo que eu assumo, que defendo esse modelo no curso que eu coordeno, que 

está em funcionamento, aquilo que eu defendo é que tem que se assegurar quer uma 

sólida formação científica, portanto, vamos chamar-lhe assim, a linha da Ciência pura 

que está por detrás da Língua neste caso, que é as não podem, obviamente, ensinar se 

não se dispuserem primeiro a aprender com muita profundidade e quanto mais novas 

são as crianças que se quer ensinar mais profundo é o conhecimento científico que se 
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exige, portanto, se se quer ensinar aos meninos o que são adjectivos, o que são verbos 

ou…quer dizer…não basta saber tanto quanto se fica a saber quando se tem 3º ano ou 

quando se faz o 4ºano de escolaridade não? Se não então bastava pôr pessoas com o 

Jardim de Infância a dar aulas no Jardim de Infância ou pessoas com o 1ºCiclo a dar 

aulas no 1ºCiclo. Portanto, há uma profundidade de conhecimento científico que tem 

que se exigir, mas há sobretudo depois a questão da didáctica que é a transposição 

didáctica do saber e essa de facto, por muito profundo que seja o conhecimento 

científico, as pessoas sozinhas não vão lá, não chegam lá não é? Que uma coisa é saber 

muito uma coisa outra coisa é saber ensinar essa coisa. Portanto, essas duas 

componentes têm que estar necessariamente presentes e articuladas ao longo de. Não 

concebemos portanto…muito embora olhar apenas o plano de estudos que temos possa 

induzir a esse erro, mas não concebemos que seja desejável formar-se primeiro a pessoa 

do ponto de vista científico, agora vais aprender muito de Língua e depois vai aprender 

a ensinar Língua não, não é assim, as coisas aprendem-se ao mesmo tempo. Portanto, ao 

mesmo tempo que a pessoa está a aprofundar os seus conhecimentos de Linguística, de 

Gramática, de Literatura, etc., tudo o que está ligado à Língua, ao mesmo tempo a 

pessoas tem que estar a ser confrontada com situações nas quais tem que estar mobilizar 

isso que está a aprender, e portanto, a didáctica e a prática profissional têm que estar, 

têm que atravessar essa formação, por baixo tem que estar a formação sólida do ponto 

de vista científico. 

 

Entrevistador: O que acha essencial que os professores dominem à saída do curso 

de formação inicial? Quais são para si os pontos fundamentais? O que é que um 

professor necessita essencialmente de saber ou de ser quando sai de um curso de 

formação inicial? 
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Entrevistado: Precisa essencialmente…não sei se…é uma forma de saber…mas o meu 

mestre João dos Santos, acho que era ele que dizia que o prazer de aprender tem que ser 

superior à necessidade de aprender… para se aprender bem, o prazer tem que ser 

superior à necessidade de aprender. Eu acho que o que é essencial à saída é que estes 

alunos, estas pessoas que vão ser professores, saiam com um enorme prazer de 

aprender, só quando se tem um grande prazer em aprender e em continuar a procurar é 

que conseguimos criar climas de aprendizagem forte, saudável, vigorosa, nas crianças 

por muito pequeninas, aliás é mesmo isso, quanto mais pequenas elas são mais 

necessário é criar estes climas. Quem de facto não está embebida de uma vontade muito 

grande, de um prazer enorme em estar a fazer o que se está a fazer mas sobretudo em 

aprender, que eu acho que é o que se joga fundamentalmente nas escolas e é aquilo com 

que os professores fundamentalmente trabalham, para além do currículo, que é a matéria 

mais, mais palpável…há depois esta coisa que é o prazer de aprender! 

 

Entrevistador: Considera que os futuros professores ao terminarem a sua 

formação inicial estão preparados para leccionarem os conteúdos das diversas 

áreas disciplinares? Considera que se vão deparar com problemas e dúvidas, 

poderão esses problemas e dúvidas ser minimizados com a formação inicial ou 

acha que são inevitáveis? Qual é a sua opinião sobre estas questões? 

 

Entrevistado: Eu acho que se os professores…não há nenhum profissional, 

provavelmente, que saia completamente preparado da sua formação inicial, até porque 

quanto mais não seja nós vivemos num momento em que 5 anos ou 6 de formação 

inicial ou 4 que sejam, são suficientes para tornar menos actuais os conhecimentos que a 
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pessoa está a ter naquele momento quer dizer…quando chega ao fim 4 anos depois ou 5 

anos depois já há coisas que é preciso rever, quanto mais não seja por isso, mas a 

pergunta era… se as pessoas saem preparados, com dúvidas? Ou se é inevitável não 

saírem, acho que é inevitável sim… 

 

Entrevistador: Para leccionarem os conteúdos? Acha que estão minimamente 

preparados para leccionarem os conteúdos de ensino? 

 

Entrevistado: A maior parte deles queixam-se que não! Nós aqui na escola somos 

muito exigentes nessa matéria e continuamos a perceber que quando eles chegam ao 

4ºano há muitas lacunas não é? Apesar de ao longo do curso sermos muito exigentes 

eles chegam ao curso com imensas lacunas, imensas. E eu acho que há aqui várias 

variáveis, sem querer pôr…descartar a nossa responsabilidade que está lá, obviamente, 

porque os formadores somos nós e, portanto, podemos pensar até que ponto é que 

podemos melhorar, obviamente, tornar-se ainda mais exigente por exemplo, enfim 

vamos ver até que ponto os novos cursos, fazendo um grande reforço da formação 

científica chegam lá…e não estou com grandes expectativas mas enfim…vamos ver! 

Agora que a formação inicial das pessoas não dá tudo, isso não dá. Por alguma razão a 

formação contínua e os dispositivos, digamos assim, de formação em contexto, por 

exemplo, têm sido tão abertos, tão reforçados e a necessidade da aprendizagem ao longo 

da vida e da continuidade da formação têm sido, até do ponto de vista oficial, digamos 

assim, tem sido tão reforçado. Portanto se é uma é uma inevitabilidade não sei, eu não 

gosto de encarar as coisas como inevitáveis à partida…gosto de ser optimista mas acho 

que não há nenhuma formação…aquilo que eu sinto verdadeiramente…não há nenhuma 

formação inicial que dê tudo às pessoas. Se der às pessoas isto que eu dizia à pouco, é o 
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prazer, a necessidade, a vontade de continuar a aprender, dar-lhes-á um instrumento 

importantíssimo não é? Porque tudo eu duvido que alguma formação inicial dê. 

 

Entrevistador: Em poucas palavras como descreveria a formação inicial dos 

professores na E.S.E que coordena? 

 

Entrevistado: Como descreveria? 

 

Entrevistador: Sim, em que assenta, quais os princípios fundamentais, por 

exemplo, dessa formação? 

 

Entrevistado: Os princípios fundamentais da formação é grande exigência, grande 

exigência…Cada aluno que sai daqui a cada ano que passa é uma pessoa que da qual 

nós mantemos o rasto, portanto, não acontece com todos, obviamente, porque nem 

sempre estes níveis de exigência que começam por nós próprios agradam a todos não é? 

Há sempre 2 ou 3 alunos que se sentem mal com isso e tal…mas cada aluno que sai é 

cada amigo que daqui sai, esta equipa de pessoas que tem estado a trabalhar aqui nestes 

últimos 10 anos, digamos assim, têm conseguido criar aqui uma, enfim…uma escola 

significativa e importante. Os princípios fundamentais no fundo são estes são a 

exigência e a continuidade da aprendizagem, é sobretudo isso! 

 

Entrevistador: Qual é a apreciação global que faz dessa formação inicial? Qual a 

avaliação global?  

 

Entrevistado: Como lhe dizia… 
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Entrevistador: Imagine se estivesse de fora a apreciar essa formação, o que diria 

acerca dessa formação, por exemplo… 

 

Entrevistado: Tem bastantes lacunas, ainda à bocadinho lhe dizia não é…? Nós vemos 

os alunos chegar ao 4ºano e interrogamo-nos muito sobre o que é que falhou, quando, 

como, em que momento, quer dizer…como é que nós podemos ver chegar um aluno ao 

4º ano e ver fazer coisas no estágio que às vezes…não percebemos! Como é que as 

coisas acontecem não é? Pronto… Contudo, elas acontecem de facto! Agora como eu 

também lhe dizia, mesmo antes de estarmos a fazer a entrevista propriamente dita 

temos, orgulhamo-nos muito de vermos vários dos nossos alunos ombrear com dezenas 

de candidatos do ensino privado, por exemplo, e muitos deles…À dois anos atrás foi 

uma coisa marcante mesmo porque foram três dos nossos finalistas que entraram para 

vagas que havia num colégio em Lisboa, no centro de Lisboa, portanto, havia quatro 

vagas abertas, houve dezenas de candidatos e dessas quatro vagas três foram 

preenchidas por alunos nossos, portanto, isso foi uma coisa… isto é marcante para nós! 

 

Entrevistador: Claro! 

 

Entrevistado: Portanto, representa alguma coisa eu acho. Nós como entidade 

formadora temos também obrigação de perceber até que ponto é que o próprio mercado 

de trabalho absorve e de que maneira, qual é a natureza dessa absorção e, portanto, isso 

constitui também feed-back para nós não é? Porque muitas vezes não temos a distância 

suficiente para percebermos o nível de qualidade daquilo que nós próprios estamos a 

produzir embora tenhamos obrigação de o ter, e temos, reconhecemos que de facto há 
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lacunas, não há dúvida que há. Agora, globalmente eu…querendo ser com toda a 

sinceridade…globalmente há sempre dois ou três alunos que nos escapam e saem fracos 

e nós sabemos que eles vão sair fracos para o terreno e isso custa-nos muito não é? Mas 

globalmente sentimos que conseguimos formar bem, de uma forma sólida, estas pessoas 

e, sobretudo, temos tranquilidade, como lhe disse, porque vamos conseguindo manter-

lhes o rasto e alguns recorrem a nós, professora eu agora fui para a Madeira e fiquei 

colocada num colégio de deficientes, elas têm uma coisa chamada populações com 

Necessidades Educativas Especiais não é? Há muitos aspectos que são lacunares que 

quando entram…mas recorrem a nós, sabem que podem recorrer, professora ajude-me 

lá o que é que eu posso ir ler…? Quando não é a mim a outro colega qualquer numa 

área específica, eu quero fazer um projecto de Ciências…Ò professor 

Fernando…muitas vezes recorrem a ele. Portanto, temos esta tranquilidade, o que 

também para nós nos sinaliza que este espírito de continuar a ler, a investigar, a 

aprender não é? É qualquer coisa que nós, pelo menos em alguns casos, conseguimos 

desenvolver neles e, portanto, assegurar! 

 

Entrevistador: Vou então avançar…Senão já estou a incomodar… 

 

Entrevistado: Não…mais uns minutos. 

 

Entrevistador: O que entende por perfil do professor? Define que perfil de 

professor? 

 

Entrevistado: O que eu defino como perfil…é um conjunto de características se for um 

perfil terminal não é? 
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Entrevistador: Nessa base do professor à saída da E.S.E…? 

 

Entrevistado: Houve uma época em que, quer dizer, não vale a pena estar a fazer 

trabalhos quando eles já estão feitos e muito bem feitos… Houve uma época ali em 

2000, 2001 que saiu o INAFOP que foi tristemente extinto INAFOP, porque foi uma 

entidade importante que desencadeou coisas importantíssimas da formação de 

professores… 

 

Entrevistador: Definiu o perfil de desempenho do professor não foi? 

 

Entrevistado: Sim, o perfil de desempenho do professor. Foi feito, foi feito com a 

colaboração de várias pessoas que estavam a trabalhar sobre isso, com várias pessoas 

desta escola, foi feito com o contributo de várias instituições e de várias pessoas dentro 

das instituições. Foi feito, foi muito bem feito e está feito, quer dizer…nós revemo-nos 

inteiramente nesse perfil que foi feito pelo INAFOP, aliás o nosso projecto nessa altura 

foi renovado, em 2000, 2001 e foi renovado muito ao longo de todo o processo de 

acreditação do curso que nós desenvolvemos e que foi feito muito à luz desses 

referentes, como referentes parecem-me muito bem! 

 

Entrevistador: Existem autores que consideram, hoje em dia, que o perfil e papel 

do professor é sobretudo gerir conhecimentos. O professor é encarado como um 

gestor ou moderador das aprendizagens. Partilha dessa opinião, porquê?  
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Entrevistado: Partilho, mas o que eu acho que o professor é sobretudo é gestor de um 

currículo e não faz sentido pensar nisto desagarrado das aprendizagens não é? Como diz 

a professora Maria do Céu Roldão e muito bem, aquilo que o professor tem que fazer é 

ensinar, a especificidade do professor é saber ensinar e ensinar é fazer aprender alguma 

coisa a alguém. Portanto, aquilo com que o professor trabalha de facto é com o currículo 

e com todas as dimensões que ele comporta, o currículo não é um conjunto de 

conteúdos como sabe e, portanto, o gerir e essa ideia de gestão das aprendizagens tem 

implicado ou traz implicada, naturalmente, um conjunto de conteúdos que estão 

definidos como essenciais mas também a capacidade de os gerir de forma 

contextualizada, mediante um acerto permanente com as pessoas a quem se destina etc. 

Todas as dimensões que estão à volta do que é gerir o currículo, se o professor gerir o 

currículo, naturalmente, que está pressuposto que está a gerir o processo de ensino e, 

portanto, de aprendizagem. 

 

Entrevistador: Pronto, então terminamos aqui a nossa entrevista. Existe algum 

aspecto que não tenha sido aqui abordado e que queira acrescentar? Em relação 

ao que foi aqui falado? 

 

Entrevistado: Não. Entendi que aquilo que pretendia de mim não tinha tanto a ver com 

a Língua, tinha de facto mais a ver como encaixará a Língua com as outras coisas. 

 

Entrevistador: Sim, porque às professoras da Língua farei outro tipo de questão. 

 

Entrevistado: Sim, outro tipo de questão… 
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Entrevistador: Sim, como coordenadora achei que seria mais interessante ficar 

com o quadro mais geral… 

 

Entrevistado: E ficou? 

 

Entrevistador: Julgo que sim, penso que sim, gostei muito da entrevista! Gostaria 

só de saber se tem alguma sugestão a fazer? 

 

Entrevistado: Sugestão? Bem, é um pedido e uma sugestão. Pedido é que gostaria de 

ler a transcrição da entrevista. A sugestão é…não sei como pensa trabalhar, como é que 

pensa trabalhar a questão da Língua, a sugestão é a sugestão de formadora preocupada 

com este modelo que acabei de enunciar, que quer que seja que trabalhemos, na área da 

Língua ou se fosse das Ciências, afunilado a uma área específica, acho vale a pena não 

desgarrar isso do conjunto não é? 

 

Entrevistador: Sim, claro! Muito obrigado. Certamente que terei isso em 

consideração! 
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Anexo 7 – Protocolo da entrevista realizada às professoras. 
Protocolo da Entrevista – P1 

 

Entrevistador: Muito Boa tarde! Desde já gostaria de agradecer a sua 

disponibilidade em participar nesta recolha de dados, sem a sua participação o 

estudo a que me propus não seria possível. 

 Como já tinha mencionado anteriormente, o autor Shulman identifica 

diversas grandes áreas do conhecimento profissional do professor, uma delas é o 

conhecimento do conteúdo disciplinar e é nesse contexto que se situa o tema da 

minha dissertação.  

 Se quiser colocar alguma questão, ou clarificar algum aspecto acerca do 

trabalho em si ou da entrevista, peço-lhe que o faça. 

 Como já sabe as informações recolhidas são anónimas e confidenciais, pelo 

que solicito a sua autorização para realizar a gravação das mesmas. 

 

Entrevistador: O que entende por conhecimentos científicos relativos às disciplinas 

que os futuros professores irão ensinar? 

 

Entrevistado: Os conteúdos científicos em Língua Portuguesa podem-se estruturar em 

termos de competência: uma competência linguística com a dimensão fonológica, 

lexical, semântica, morfológica e sintáctica…uma dimensão de ordem referencial, uma 

dimensão ou uma competência de ordem sócio-cultural, por exemplo, compreende tudo 

o que é, todos os conhecimentos que se prendem com as formas de tratamento, por 

exemplo, com os rituais comunicativos, a competência referencial que é com 

conhecimento sobre os conhecimentos, sobre os referentes, e uma dimensão de ordem 

discursiva que se prende com a estruturação de todos os conhecimentos. Portanto, são 
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estas componentes que depois se desdobram e se operacionalizam ao nível  da 

compreensão e da expressão oral, da compreensão e da expressão escrita e do 

conhecimento explícito que são as grandes competências do currículo do 1ºciclo. Isto 

tudo dá aquilo que se entende por competência comunicativa, competência que é de 

ordem pragmática, que é de ordem do fazer, como as próprias competências são saberes 

em uso e, portanto, esses saberes podem-se estruturar dessa forma e é dessa forma que 

aparece, por exemplo, nos próprios programas. 

 

Entrevistador: Agora passando para a parte da formação em si, da parte inicial, o 

que entende por formação inicial de professores? O que é isso para si? Se há algum 

conceito que defina… 

 

Entrevistado: A formação inicial é a fase em que se adquirem precisamente os 

conhecimentos científicos e pedagógicos sobre os quais vão assentar outras formas de 

formação, nomeadamente a formação ao longo da vida, portanto, se formos a Bolonha, 

por exemplo, estão definidos como objectivos da formação em Bolonha que já é 

posterior ao curso, a estruturação sobre o formato Bolonha aparece perspectivado que 

numa formação inicial os principais objectivos são precisamente os objectivos que se 

prendem com os saberes, com a capacidade de relacionar, contextualizar, sistematizar, 

de relacionar em articulação com a prática, portanto tudo isto é aquilo que se entende 

por formação inicial que passa também pelo saber, pelo saber ser, pelo saber aprender, 

portanto são os quatro pilares da formação segundo Jaques Delors e do relatório da 

UNESCO e essa formação começa desde o pré-escolar embora se considere formação 

inicial no caso específico dos professores os quatro anos da formação. 
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Entrevistador: Quais os elementos nessa formação inicial de professores que 

referiu, quais os elementos a que atribui uma maior importância? Quais são os 

elementos dessa formação que a doutora acha que são aqueles que são essenciais? 

 

Entrevistado: Formação em Língua Portuguesa? 

 

Entrevistador: No geral, no geral. Os elementos, no geral, que a doutora considera 

que são mais importantes. 

 

Entrevistado: É a competência comunicativa em todas as suas dimensões como eu 

referi à bocado, na dimensão linguística, na dimensão referencial, na dimensão sócio-

cultural e na dimensão discursiva, são essas dimensões que são fundamentais para o 

professor depois poder desenvolver essa competência junto dos alunos. 

 

Entrevistador: Como encara o conhecimento científico na formação inicial de 

professores? Quais os aspectos desse conhecimento valoriza, nomeadamente, ao 

nível de conceitos, princípios, metodologias de construção do conhecimento, que 

peso é que acha que deve ser atribuído? 

 

Entrevistado: É muito difícil atribuir pesos, numa formação é muito difícil atribuir 

pesos, é evidente que há disciplinas no âmbito da formação geral, há mais específicas, 

há disciplinas com características mais, mais pedagógicas, outras com características 

mais científicas mas a minha área é uma área da didáctica das línguas, didáctica do 

português, portanto, nessa medida tem uma dimensão que é uma dimensão de 

49



    
 

observação do terreno, de problematização de conceptualização, construção de 

instrumentos conceptuais que expliquem essa situação de construção de análise e depois 

de implicações no terreno, portanto é essa dimensão integradora que caracteriza a 

própria didáctica e é a definição de didáctica, por exemplo, que encontra em Robert 

Allison. 

 

Entrevistador: A doutora lecciona o Português não é? Mas existem algumas 

disciplinas que considere mais importantes na formação inicial de professores? 

 

Entrevistado: Considero que todas são importantes, aliás elas estão articuladas, é uma 

grande vantagem no 1ºCiclo é a articulação entre elas porque, por exemplo, a Língua 

Portuguesa está nas expressões e está relacionada é uma forma de linguagem entre 

outras formas de linguagem e portanto os documentos que nós lemos são híbridos, são 

documentos que relevam de outras linguagens, portanto as expressões, a expressão 

plástica nomeadamente, a expressão musical são formas de expressão, por outro lado, 

falar de Matemática ou falar em Ciências é falar em Língua Portuguesa, portanto todas 

as áreas são importantes no desenvolvimento portanto não há que hierarquizar, embora 

efectivamente a Língua Portuguesa seja uma disciplina transversal. 

 

Entrevistador: De um modo geral como acha que devem ser trabalhados os 

conteúdos de ensino na formação inicial de professores? De um modo assim muito 

geral tem algumas indicações que gostaria de partilhar? 

 

Entrevistado: Eu falei há bocado precisamente na perspectiva da didáctica. Na 

perspectiva da didáctica é uma perspectiva de observação, observação através de casos, 
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estudo de casos, estudo de problemas, a partir daí há necessidade de construir um 

referencial teórico, como está a fazer na própria tese de mestrado, há necessidade de 

construir, de ir buscar os autores que trabalharam determinados assuntos, as gramáticas, 

os instrumentos, os dicionários que explicam o funcionamento. A colocar isso, a 

analisar corpos, analisar situações de comunicação da aula, tem que se problematizar 

essas situações com a ajuda dos conhecimentos teóricos e depois generalizar, ver 

noutras situações que problemas é que se podem colocar. Portanto, é uma articulação da 

teoria e da prática.  

 

Entrevistador: Muito bem. Diga-me, em que medida é que o estágio contribui ou 

não para a formação científica dos conteúdos. Acha que contribui? 

 

Entrevistado: O estágio é o momento em que há uma actividade de mediação entre as 

leituras feitas, os conhecimentos adquiridos nas aulas teóricas e depois a situação de ter 

que passar para uma outra linguagem, para poder explicar aos alunos e para levar os 

alunos a que eles percebam os tais exercícios de conceptualização, que analisem os 

casos e cheguem a regras. Portanto, o que implica que o professor tem que ter uma 

competência e uma metacompetência porque…nomeadamente uma competência 

metalinguística e metacognitiva para perceber como é que as próprias crianças se 

movimentam e como é que acedem aos conteúdos. 

 

Entrevistador: Agora em relação à disciplina da Língua Portuguesa, como acha 

que deve decorrer o processo de formação dos futuros professores? Julgo que em 

parte já respondeu mas gostaria de acrescentar mais alguma coisa? 
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Entrevistado: Pois, neste momento como sabe está a decorrer o PNPE, Projecto 

Nacional para o Ensino do Português…grande parte dos princípios do PNPE são 

princípios que irão no futuro informar também a formação inicial dos professore, como 

estou no PNPE. se ler aquilo, os textos que estão no PNPE, também perceberá como é 

que eu estruturo e penso que poderá ser a formação de professores e de qualquer forma 

também está isso no perfil, no perfil do INAFOP, no perfil de professor que é o decreto-

lei de Agosto de… enfim procure em Google…INAFOP porque está lá o perfil do 

professor, perfil de desempenho, procure em Google, perfil de desempenho profissional 

do 1ºCiclo e encontra. 

 

Entrevistador: Por acaso de seguida ia-lhe perguntar qual era o perfil que… 

 

Entrevistado: O perfil está definido…é que eu também elaborei no INAFOP e nesse 

documento está.  

 

Entrevistador: Exacto! 

 

Entrevistado: E está na Didáctica do Português, estou a fazer publicidade, a Didáctica 

do Português no 1ºCiclo que está a ser publicado na Porto Editora. 

 

Entrevistador: Na Porto Editora? 

 

Entrevistado: Sim. 
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Entrevistador: Voltando mais concretamente para o ensino da Língua, na sua 

opinião qual o lugar da Linguística e da Literatura? 

 

Entrevistado: São duas componentes que integram a competência comunicativa do 

professor e da competência metacognitiva, a Linguística, a competência linguística 

implica que os alunos tenham conhecimento da fonologia, conhecimento da sintaxe, da 

morfologia, da semântica, da pragmática e, portanto, todos os níveis são fundamentais, 

portanto, é uma formação indispensável. A Literatura, porque a Literatura apresenta 

muitos textos que são, que vinculam essas categorias, as categorias morfológicas e 

sintácticas e, por outro lado, os conhecimentos de ordem referencial e de ordem sócio-

cultural, são vinculados através da Literatura, entre outras formas de expressão portanto. 

 

Entrevistador: Ambas têm um lugar? 

 

Entrevistado: Sim ambas têm um lugar na formação, são indispensáveis na formação 

de qualquer professor, nomeadamente, qualquer professor do 1ºCiclo! 

 

Entrevistador: No que respeita à disciplina de Língua Portuguesa, o que acha 

mesmo essencial que os alunos, ao terminarem o curso, neste caso de professores 

do 1ºCiclo,o que é que acha que é essencial que os alunos dominem? 

 

Entrevistado: Ao nível da Língua Portuguesa têm aquilo que eu lhe disse, são as 

competências que estão definidas…neste momento estão definidas…podem-se definir é 

evidente que podem-se definir pela via da competência comunicativa ou pela via…com 

as componentes que eu referi à bocado ou pela via da compreensão oral, expressão 

53



    
 

escrita, conhecimento implícito, explícito da Língua. Portanto, esse conhecimento, essas 

categorias são categorias que efectivamente, depois são desdobradas com os diferentes 

níveis que eu referi há bocado. 

 

Entrevistador: Quero apenas referir que apesar de irmos falar sobre a avaliação 

da formação aqui na E.S.E., este registo de modo algum serve para ser difundido, 

trata-se apenas de um interesse da minha parte. Em poucas palavras como 

descreveria a formação dos futuros professores do 1ºCiclo na E.S.E que lecciona? 

 

Entrevistado: É uma formação rigorosa e que engloba aquilo que eu disse à bocado, 

uma dimensão de forte articulação entre a teoria e a prática, em que os alunos analisam 

diferentes casos, diferentes situações na prática, por exemplo, e que articulam com os 

conhecimentos que adquirem com as categorias de explicação, de conceptualização e, 

portanto, é uma formação com rigor, com trabalho, com muito empenho quer dos 

alunos, quer dos professores e, portanto, considero que são profissionais que…que 

muitos deles desenvolveram as competências profissionais, as competências de ordem 

relacional, por exemplo, que são muito importantes juntamente…e como lhe disse, eu 

tenho sempre a dimensão dos conteúdos muito presente, portanto, a dimensão 

referencial, mas as outras dimensões também a sócio-cultural por exemplo, também há 

uma grande insistência na dimensão sócio-cultural com abertura a outros espaços de 

aprendizagem nomeadamente… eu sou uma grande defensora das aprendizagens com 

os outros, nos outros espaços, nomeadamente nos museus e, por exemplo, os alunos do 

1ºano costumam ir visitar museus a Lisboa e são as primeira experiências que são 

verbalizadas em termos de Língua Portuguesa, são por exemplo, as visitas aos museus e 

depois a passagem dessas visitas e desses projectos, a integração dessa vivência pessoal, 
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enquanto alunos, a transposição para a situação de professores que têm que organizar, 

por exemplo, visitas virtuais ao museu de Nova York que é uma das actividades que 

acabei de propor agora numa das brochuras que estou a fazer, num trabalho que estou a 

fazer, a visita virtual aos museus que são actividades pedagógicas que eu proponho para 

os alunos do 1ºCiclo. 

 

Entrevistador: Bom…então no fundo já fez uma apreciação global acerca desta 

formação não é? Mas quer acrescentar… 

  

Entrevistado: Ainda lhe posso dizer que nos últimos relatórios, portanto, essas 

dimensões costumam ser sublinhadas, por exemplo, pelos alunos, não sei o que é que os 

alunos vão dizer mas de uma maneira geral têm sido dimensões sublinhadas nos 

relatórios de avaliação, a questão do rigor, a questão da articulação entre a teoria e a 

prática. É evidente que os alunos querem sempre mais prática mas nem tudo o que os 

alunos querem de imediato é aquilo que é desejável em termos de formação, porque a 

prática adquire-se no terreno, se não tiverem as ferramentas para pensar dificilmente as 

poderão adquirir depois, portanto, voltando à pergunta da formação inicial à 

bocado…os instrumentos para pensar são fundamentais para aprender a aprender. 

 

Entrevistado: Para os futuros professores se desenvolverem não é…? 

 

Entrevistado: Sim… 
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Entrevistador: E ao nível da Língua Portuguesa qual é a apreciação global da que 

faz, dessa formação? Especificamente ao nível da Língua Portuguesa como é que 

definiria, em poucas palavras, como definiria essa formação? 

 

Entrevistado: Como lhe digo é centrada quase todas as disciplinas da área de Português 

têm como objectivo, aliás se vir o programa, têm como objectivo esse desenvolvimento, 

dessa competência comunicativa nas diferentes dimensões, se me perguntar se eu estou 

perfeitamente satisfeita com o nível de conhecimento da Língua Portuguesa que os 

alunos têm no final do curso às vezes tenho algumas dúvidas porque me parece que 

apesar do investimento que é feito na escola ser grande, ainda há muitas dúvidas em 

termos de…mas isto é uma formação inicial! 

 

Entrevistador: Exacto! Em relação ao perfil do professor que era o que se seguia, 

não sei se quer acrescentar mais alguma coisa…mas realmente se participou na 

construção… 

 

Entrevistado: Pois posso dizer que estão as diferentes áreas, portanto, a da formação 

geral…nesse documento foram listadas as competências quer de natureza geral, na 

formação educacional, quer as específicas e, portanto, como essas componentes estão 

nesse documento… 

 

Entrevistador: Exacto! 

 

Entrevistado: Para além disso, gostava de salientar a questão da dimensão da 

competência pluricomunicativa que foi uma das dimensões que não referi até agora, 
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competência pluricomunicativa que me parece cada vez mais necessária na medida em 

que nas escolas portuguesas, como sabe, uma grande parte da população escolar no 

1ºCiclo é de Português Língua não materna essa, por exemplo, é uma dimensão que nós 

temos, por exemplo, na Cadeira de Educação Plurilingue, não sendo de Língua 

Portuguesa no sentido tradicional é uma necessidade urgente de formar os professores 

na área do Português Língua não materna. E, como sabe, também está a documentação 

toda no site do Ministério da Educação, está muita documentação sobre Português 

Língua não materna e essa dimensão de competência plurilingue para tratamento não só 

do Português mas das outras línguas, da intercompreensão, do tratamento das outras 

linguagens virtuais… esta é precisamente uma dimensão de enfatizar. 

 

Entrevistador: A próxima questão penso que a professora ao longo do seu discurso 

tem vindo a focar alguns aspectos mas de qualquer modo… Existem autores que 

consideram que o professor é visto mais como um gestor de aprendizagens, um 

moderador de aprendizagens dentro da sua sala de aula. Gostava de saber se 

partilha desta opinião? 

 

Entrevistado: Bom eu tenho uma posição que poderá ser considerada tradicional, mas 

não tenho medo do termo tradicional porque…e até lhe vou contar uma história, não sei 

se as histórias interessam? 

 

Entrevistador: Sim, sim, tudo é importante! 

 

Entrevistado: Aqui há uns anos, nas provas de acesso ao 8ºescalão dizia-me uma 

professora: eu não ensino nada os meus alunos aprendem tudo, eu nem preciso de falar 
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nas aulas… antes já tinha dito que a televisão era péssima porque os alunos aprendiam a 

falar muito mal com a televisão, e depois eu perguntei-lhe: então mas se a televisão 

ensina a falar mal, se os seus alunos não aprendem na televisão, se em casa não têm 

modelos, o que é que o professor faz na sala? Portanto, o professor quer queira quer não 

é um modelo, é um modelo de Língua Portuguesa, é o primeiro modelo de Língua 

Portuguesa, é a mãe e o pai mas também é a televisão, são os média, são modelos de 

Língua Portuguesa e depois há um modelo de Língua Português que é o modelo do 

professor, portanto, o professor se se limitar a gerir só as actividades é muito pouco, eu 

costumo dizer aos meus alunos, um professor é pago para ensinar. Portanto, não 

tenhamos medo do termo ensinar porque se nos centrarmos só naquilo que os meninos 

querem, e acho que neste momento há uma grande centração nos desejos e nas vontades 

dos meninos, os meninos não têm desejos e não têm vontades a não ser aquelas que são 

suscitadas nos meios sociais favorecidos que são muito exigentes e que lhes estão a 

ocupar os tempos todos recorrendo aos recursos pessoais das famílias. Os outros cada 

vez mais, vão ficando mais afastados das, de tudo isso, portanto, há os alunos que 

querem ir mais longe e há os alunos que querem ficar perto. Ora a função da escola é 

uma função democrática, no dia em que a escola se demitir dessa função democrática de 

exigência, de rigor e em que o professor deixar de ensinar efectivamente, estamos mal, 

porque são precisamente os alunos de meios mais favorecidos que vão ter possibilidade 

de ir mais longe e acentua-se o fosso entre os que têm mais possibilidade e os que não 

têm. 

 

Entrevistador: Então o que me está a dizer no fundo é que tem que haver um meio 

termo, ou seja, o professor não poderá ser só aquela personagem que modera as 
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aprendizagens, o professor tem que ter uma base sólida de conhecimento científico 

para transmitir aos seus alunos…? 

 

Entrevistado: O professor tem efectivamente…a primeira função é ensinar, para 

ensinar tem que ter essa base sólida e depois é evidente que é a função de mediação, da 

mesma maneira que os média fazem as mediações entre os saberes que vão circulando e 

as pessoas. O professor é outro profissional da comunicação que tem essa função mais 

forte porque a escola não é gerida por lógicas comerciais, e o professor tem essa função 

de mediação também, mas a mediação implica que haja sempre saberes e a questão da 

mediação entre os saberes e as pessoas….e é essa a função fundamental do professor. 

 

Entrevistador: Não sei se gostaria de acrescentar mais alguma coisa, algum 

aspecto que não tenha sido aqui abordado em relação a este tema que lhe propus? 

Não tem nenhuma sugestão que gostaria de fazer? 

 

Entrevistado: A única coisa que eu gostaria de referir é a questão metodológica, se 

calhar, em relação a este trabalho, em relação ao seu trabalho, sem querer antecipar à 

senhora professora Teresa Estrela que muito gosto, mas é a questão de depois confrontar 

os dados do seu estudo e os dados do seu estudo voltarem aos sujeitos entrevistados 

para os sujeitos comentarem… é uma fase que nem sempre aparece nos trabalhos e não 

tem aparecido em muitos trabalhos, mas que me parece importante. 

 

Entrevistador: Para os entrevistados tomarem conhecimento e… 
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Entrevistado: E não só, para poderem reagir, portanto… integrar isso como uma fase, 

integrar isso como uma fase do processo investigativo, confrontar os investigados com 

esses dados…que nem sempre é possível, estou agora a falar mas depois até nem temos 

disponibilidade para isso, mas é uma fase importante deste tipo de metodologias. 

 

Entrevistador: Gostaria então de agradecer imenso a sua disponibilidade e ainda 

mais fora de horas. Agradeço-lhe imenso então! 
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Anexo 8 – Protocolo da entrevista realizada às professoras. 
 

Protocolo da Entrevista – P2 

 

Entrevistador: Muito Boa tarde! Desde já gostaria de agradecer a sua 

disponibilidade em participar nesta recolha de dados, sem a sua participação o 

estudo a que me propus não seria possível. 

 Como já tinha mencionado anteriormente, o autor Shulman identifica 

diversas grandes áreas do conhecimento profissional do professor, uma delas é o 

conhecimento do conteúdo disciplinar e é nesse contexto que se situa o tema da 

minha dissertação.  

 Se quiser colocar alguma questão, ou clarificar algum aspecto acerca do 

trabalho em si ou da entrevista, peço-lhe que o faça. 

 Como já sabe as informações recolhidas são anónimas e confidenciais, pelo 

que solicito a sua autorização para realizar a gravação das mesmas. 

 

Entrevistador: O que entende por conhecimentos científicos relativos às disciplinas 

que os futuros professores irão ensinar? 

 

Entrevistado: Ora bem, os conhecimentos científicos, se eu entendo bem a questão…os 

conhecimentos científicos estão inseridos dentro de uma estrutura completa de ensino 

não é? E eu nunca posso dissociar o conhecimento científico depois do conhecimento na 

prática e eu acho que é importante…muitas vezes os alunos, os alunos em geral e as 

alunas, penso que eu por alguma ignorância dizem: Ah! Muita teoria! Muita teoria! Mas 

depois…e pouca prática de facto nas escolas…enfim, no Ensino Superior em geral, de 
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uma maneira geral, tem que se dar alguma força à componente científica porque senão o 

resto fica sem suporte não é? E a prática virá, é uma coisa indispensável sem dúvida, 

mas virá associada a isso, portanto, é uma decorrência, nunca se pode de repente 

começar por fazer uma prática sem o suporte teórico, eu acho que isso é fundamental! 

Portanto, esses conhecimentos científicos são no fundo a base, os alicerces que eles 

terão para toda a vida não é? E depois organizarão da melhor maneira possível, que eles 

entenderem e farão a ponte com a prática não é? É isso que eu acho, que é fundamental 

uma componente científica nos vários domínios. Depois as pessoas terão que fazer a sua 

própria síntese dos acontecimentos e engrenar as coisas no sentido de aplicar a prática 

com proveito não é? É isso! 

 

Entrevistador: E o que entende por formação inicial de professores? O que é para 

si a formação inicial de professores? 

 

Entrevistado: A formação inicial de professores é algo fundamental também, a par com 

uma formação contínua mas isso depois talvez tenhamos oportunidade de falar nisso. A 

formação inicial é importante porque é também um princípio de uma, de um início de 

vida não é? De formação que vai desembocar, no fundo, num início de um percurso 

profissional não é? Portanto, a formação inicial é importante ah..eu, por exemplo, vim 

para aqui para esta escola a iniciar, a começar a dar aulas na formação inicial, portanto, 

fui a primeira, das primeiras pessoas, não fui a primeira, a dar aulas no fundo, a iniciar 

também a formação inicial aqui, que começou em 1986, foi o primeiro curso de 

Educadoras e professores do Ensino Básico na altura. 
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Entrevistador: Quais os elementos a que atribui uma maior importância nessa 

formação inicial de professores? 

 

Entrevistado: Elementos quer dizer o quê? Domínios? Disciplinas? 

 

Entrevistador: Eu não queria influenciar a sua resposta… no fundo é o que acha 

que é mais importante que aconteça nessa formação inicial, se é de facto uma boa 

formação teórica, prática, certamente a professora saberá melhor que eu quais os 

elementos… 

 

Entrevistado: Eu penso que é um bocadinho na sequência daquilo que eu disse à 

bocado…acho que é de facto importante terem uma noção primeiro da teoria, de algo 

que é um panorama teórico que é o fundamental para depois passar a outras coisas, a 

outras matérias. Portanto, eu não posso atribuir uma maior importância nisto ou naquilo, 

eu posso é atribuir importância em algo que esteja suficientemente associado, 

interligado inteligentemente para que possa produzir algo. 

 

Entrevistador: Então a professora dá importância a um todo não é? Como está 

articulado? 

 

Entrevistado: Exactamente! Para que eles no início da sua prática profissional 

consigam trazer beneficamente essas noções que aprenderam, a teoria e a prática, nunca 

posso dissociar uma coisa da outra! 
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Entrevistador: Exacto! Como encara o conhecimento científico na formação inicial 

de professores? Que aspectos desse conhecimento valoriza? Ao nível de conceitos, 

princípios, metodologias de construção de conhecimento? Que peso deve ser 

atribuído ao conhecimento científico? 

 

Entrevistado: Em relação ao peso, o peso…o conhecimento científico é sem dúvida 

importante! Tudo o que enuncia aqui, conceitos, princípios, metodologias de 

construção, etc.…E isso não posso estar a atribuir pesos, se é mais ao nível dos 

conceitos, se é mais metodologias que essas coisas também surgem muito ah… 

 

Entrevistador: Não, não percebeu! Desculpe, eu não me fiz entender, eu não 

pretendo saber qual o peso que atribui aos conceitos, metodologias, etc. São 

perguntas distintas, em relação ao peso era uma pergunta posterior…O peso que 

deve ser atribuído ao conhecimento científico percebe? Na formação… 

 

Entrevistado: Ah! Sim é fundamental esse conhecimento de início, acho que é muito 

importante tudo o que dá origem a um panorama científico, a uma inserção daqueles 

domínios, tem que se ter sempre, quer ao nível da apresentação de…sei lá…de 

conceitos, e teóricos que apresentam as suas opiniões sobre o mesmo assunto não é? 

Remeter para bibliografia, para saber consultar e fazer a triagem daquilo que é essencial 

nessa teoria, por exemplo, eu acho que isso é muito importante. E exactamente a teoria 

também é muito importante por isso, porque os alunos em geral começam a perceber 

como consultar as coisas, o que é mais importante, e aí tem também um bocadinho da 

metodologia de estudo não é? Como é que vai consultar aquela teoria? Remete para 

aquele autor, aquele autor fala daquilo de uma maneira, há outro que falará daquilo com 
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outra perspectiva e penso que são essas pesquisas, esse sentido de pesquisa e de 

investigação que deve ser fundamentado grandemente no aluno, nos alunos em geral 

que é muito importante, as pessoas não estarem à toa e de uma maneira mecânica 

transmitirem e transcreverem aquilo que lêem só não é? Debitam aquilo e não 

reflectem! Isso é uma fonte de reflexão e eu, por exemplo, há muitos anos como deve 

calcular, quando fiz o curso já não foi assim tão nova como a maior parte das pessoas, 

eu já fiz o curso com uma outra perspectiva porque fui para África, casei e não sei quê e 

depois retomei o meu curso muito mais tarde mas também tinha já outra maneira de ver 

as coisas e adorei este tipo de estudo em investigação porque comecei a ver as coisas de 

uma maneira mais contextualizada, as pessoas quando são muito novas não se 

apercebem…aquele estudo é aquilo e depois têm a tendência para debitar, para 

mecanizar, para memorizar e isso não é produtor de pensamento crítico, isso é muito 

importante, e o que eu acho é que a pessoa nessa altura mergulha num mundo 

completamente desconhecido, muitas vezes até se sente um pouco desamparada, está 

sozinha porque não sabe para onde é que se há-de mexer mas depois começa a articular 

as coisas, lê daqui, lê de além, e eu adorei, faz ficha daqui, faz ficha de acolá e fazer 

fichas de leitura é um método óptimo para aprender, para aprender a pesquisar e, 

portanto, eu acho que isso é um método muito importante para a pessoa começar a 

pensar, a ter sentido crítico, olha lá aquele diz uma coisa, mas aquele diz outra, vamos 

ver como eles se podem relacionar ou até não, não é? E isso eu acho que é um ponto 

muito importante. 

 

Entrevistador: Quais as disciplinas que considera mais importantes na formação 

inicial de professores? 
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Entrevistado: Isso é um bocadinho complicado de dizer porque eu penso…e neste 

momento não estou a ser parcial porque sou professora de Língua, mas eu acho que o 

português, a Língua Portuguesa é fundamental e aliás, isso também é o reflexo das 

opiniões dos alunos…o português é fundamental na formação bem como outras 

disciplinas fulcrais também que toda a gente conhece, a Matemática, as Ciências, o 

Meio Físico, por aí fora…eu acho que é muito importante, não é por acaso que surgem 

mesmo ao nível governamental duas disciplinas fundamentais, portanto, o português, 

desenvolvimento da Língua não é? E a Matemática é outro tipo de linguagem… 

 

Entrevistador: Universal…  

 

Entrevistado: Sim, universal e muito importante! O resto também é importante, 

naturalmente, mas se nós quisermos os pilares verdadeiramente…eu penso que é o 

português e a Matemática. 

 

Entrevistador: Exacto. De um modo geral como acha que devem ser trabalhados 

os conteúdos de ensino na formação inicial de professores? Quando os professores 

estão na sua formação inicial como acha que esses conteúdos devem ser 

trabalhados?  

 

Entrevistado: Eu posso dizer como eu costumo fazer…portanto, isto há sempre 

perspectivas diversas não é? Mas eu no geral, de uma maneira geral, eu penso que tem 

dado resultado, aliás os alunos estão sensíveis a isso, e na decorrência da minha vida 

profissional deixei de os massacrar, não é massacrar, enfim é entre aspas, mas é de dar 

tanta ênfase logo à componente teórica, dou sim sempre uma introdução teórica e 
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remeto-os e faço-os fazer fichas de leitura, por exemplo, e remeto-os para aquele autor e 

fazem até inclusivamente apresentações orais sobre conteúdos teóricos, sobre coisas 

teóricas, que até gostam de fazer porque vêem-se envolvidos, por exemplo, o signo 

linguístico, imaginemos, vão fazer apresentações orais sobre várias matérias teóricas, 

que são do âmbito, que se está a dar na altura, portanto, isso é importante…têm uma 

percepção, mas a partir daí canalizo muito para trabalhar no fundo a Língua não é? Nas 

suas diversas componentes e eles gostam. Portanto, fazem muito exercício do estilo sei 

lá ah…mesmo da parte gramatical, desde relações lexicais, gramática disto e daquilo, 

polissemia, etc. Portanto, faço uma introdução, fazem algo teórico sim mas não os canso 

a massacrar uma aula inteira naquilo e então depois diversifico e vão, portanto, trabalhar 

a Língua na sua estrutura, tanto lexical, como gramatical percebe? Portanto, faço assim, 

diversifica e acaba por abarcar os dois campos! Porque…também quero-lhe dizer que se 

calhar é uma coisa que está contida numa pergunta mais à frente, mas digo-lhe tenho 

dado Língua Portuguesa sempre com alguma componente da Linguística, alguma, os 

primórdios e tenho mesmo a cadeira de linguística que é no fundo uma cadeira 

incipiente não é? É uma linguística de um semestre passa num instante. Tem que se ter 

muita atenção e não dispersar, mas com alguma insistência em coisas fulcrais não é? É 

sempre nesta perspectiva de os pôr a trabalhar um bocadinho, ler textos teóricos, mas ler 

de uma maneira envolvente e depois trabalhar a estrutura da Língua. 

 

Entrevistador: Os conteúdos de ensino que eu falava há bocado já estão integrados 

nessa parte de estudar a gramática, a parte lexical? Estão aí introduzidos porque 

depois vão precisar disso para leccionar? 
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Entrevistado: Estão, estão exactamente! É mesmo dentro desses conteúdos! Às vezes 

um bocadinho mais avançado porque às vezes dou coisas do 2º Ciclo mas que são muito 

semelhantes, que são praticamente a mesma coisa. 

 

Entrevistador: Sim, claro! Em que medida o estágio contribui ou não para a 

formação científica dos conteúdos?  

 

Entrevistado: Olhe…isto é o que eu acho mas nunca assisti a estágios porque estou 

sempre aqui com os alunos do 1º ano, estágios propriamente só vi uma coisa ou outra de 

jardim-de-infância mas não sei se dá para ter uma experiência sobre isso mas no geral o 

que eu acho é que os estágios são mais virados para a componente prática. 

 

Entrevistador: Mas considera que mesmo assim contribui para os alunos 

ficarem… 

 

Entrevistado: Sim…mas a formação científica está lá incluída, agora poderá contribuir 

para eles fazerem uma reflexão mais aprofundada e mais consciente daquilo que 

aprenderam, eu acho que pode ser isso, que pode ser…pode ser que não, depende então 

também do aluno, se tiver em condições de saber fazer a sua reflexão pessoal acho que 

contribui grandemente. O estágio é muito importante porque no fundo é o remate de 

todo um percurso académico não é? É muito importante…que é coisa que dantes não se 

fazia nas Universidades, não faziam e não fazem porque as Universidades têm um 

objectivo diferente não é? 
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Entrevistador: Sim é verdade…Em relação à disciplina de Língua Portuguesa 

como acha que deve decorrer o processo de formação dos futuros professores? 

Assim em termos gerais em que bases deve assentar esse percurso ao longo…desde 

o 1º ao 4ºano? 

 

Entrevistado: Ao longo da sua formação na E.S.E? Mas está a falar de professores de 

1ºCiclo não é? 

 

Entrevistador: Sim, sim, professores do 1ºCiclo! 

 

Entrevistado: Eu penso que poderia haver…penso que poderia haver…não quero ser 

extremista mas poderia haver uma componente mais alargada na área do Português 

embora eles…desculpe ter interrompido o pensamento mas eu acho que nos novos 

cursos com modelo de Bolonha têm menos componente eu acho… têm menos e são 

cadeiras semestrais, eu acho que isso é pouco…eu sinto, eu sinto! Um semestre de 

Linguística e depois se fosse uma cadeira pesada…mas eu tive o feed-back dos alunos e 

gostaram, portanto, poderia ter sido aprofundada sem problema nenhum com muito 

mais aprofundamento, houve coisas sequer, coisas que não são propriamente da área da 

linguística mas são coisas circundantes e que podia ser dado e não dei porque não há 

tempo. 

 

Entrevistador: Claro! 

 

Entrevistado: E portanto, eu acho que…agora vou ter o 2ºsemestre uma coisa que me 

vai dar imenso gozo é a Literatura Portuguesa Contemporânea e que é giro mas também 

69



    
 

semestral, vou tentar tapar algumas lacunas como vou ter os mesmos sempre, uns de dia 

e uns de noite, nesse aspecto é bom porque tapam-se alguns buraquinhos que ficaram 

em aberto no semestre anterior! Portanto, respondendo, eu acho que deve haver um 

peso, se possível, maior do que aquele que existe na Língua Portuguesa …acho que 

deve, circundante, quer dizer, a Língua pode ter outros ramos, penso que sim! 

 

Entrevistador: Mas em relação à disciplina…pensando na disciplina em si como 

deve ser feito esse processo de formação? Acha que se deve dar mais ênfase na 

teoria? Na prática? Penso que a professora até já respondeu a isto mas deve ser 

um processo baseado na reflexão, por exemplo? 

 

Entrevistado: Sim, por exemplo e é isso que eu lhe estava a dizer…não ser sempre a 

mesma coisa mas encaminhar digamos assim a formação nas várias vertentes que lhes 

fazem parte. Essa reflexão até pode ser feita na prática pedagógica e com certeza que é 

feita não é? Eu penso que nessa altura se uma prática pedagógica for completa que se 

calhar já nem é preciso mais componentes está a ver? Tudo depende do contexto em que 

eles estiverem. 

 

Entrevistado: No ensino na Língua qual o lugar da Linguística e da Literatura? 

 

Entrevistado: Eu vou-lhe responder aquilo que tenho por experiência… (risos) 

 

Entrevistador: sim claro! (risos) 
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Entrevistado: A Linguística é fundamental tanto mais agora no final desta formação, 

esta formação que começou agora à luz de Bolonha chegando ao fim, estes futuros 

profissionais, terão que fazer sempre um exame de Língua, têm que fazer um exame de 

Língua e de conceitos de Linguística, portanto, não é preciso dizer mais nada, é 

fundamental os primórdios estarem bem fundamentados nas cabeças deles, bem como a 

Literatura, eu sou a mulher da Literatura, sou uma pessoa que tenho a especialidade de 

Literatura que é portuguesa mas é variante de Cabo Verde, portanto, fiz mestrado em 

Literatura Brasileira e doutoramento em Literatura de Língua Portuguesa no fundo, mas 

é Africana, mas a Literatura em geral é uma das minhas paixões e, portanto, acho que é 

importante as pessoas terem uma dimensão da narrativa e de tudo o que há e o que foi 

produzido e o que se produz agora que é muito importante. As pessoas actualmente 

lêem pouco como sabe, por vários motivos, que aqui não vem ao caso, mas de facto a 

Literatura é uma coisa fundamental até na aprendizagem. As narrativas, a ficção e a não 

ficção também, mas aqui está no sentido da Literatura de ficção nas várias componentes 

da Literatura e acho que é muito importante as pessoas terem conhecimento disso, 

daquilo que foi a nossa… não falo para trás que quer dizer em tempos recuados que é 

um bocado complicado e penso que é mais importante agora ter conhecimento do 

Universo literário actual, moderno, quer dizer, a partir do século passado não é? Do 

século XX… 

 

Entrevistador: No que respeita à disciplina de Língua Portuguesa o que acha 

essencial que os futuros professores dominem à saída do curso de formação inicial? 

Quando eles terminam o que é que é mesmo essencial que eles dominem na Língua 

Portuguesa? 
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Entrevistado: Olhe é escreverem e falarem com correcção e terem consciência da 

estrutura da Língua, portanto, saberem dominar o erro, por exemplo, saberem corrigir, 

porque quem corrige conhece as regras da estrutura da Língua, acho que isso é o 

fundamental! 

 

Entrevistador: Exactamente! Em poucas palavras como descreveria a formação 

dos futuros professores na E.S.E em que lecciona? 

 

Entrevistado: A formação quer dizer…? 

 

Entrevistador: Em termos gerais… 

 

Entrevistado: Em termos gerais, sem dúvida… esta escola aliás está bem cotada no 

mercado, digamos assim, acho que as pessoas todas têm uma boa impressão da escola 

porque de facto, independentemente de lacunas curriculares, disto ou daquilo, uma 

coisa… mais peso para aqui, mais peso para acolá, menos peso dali, eu acho que o curso 

no seu geral tem, é bem fundamentado e tem alguma coerência e penso que dá de facto 

uma formação boa! À partida, naturalmente, não se fazem milagres não é? Mas em 

qualquer instituição de formação de Ensino Superior não há ninguém que fique com 

tudo na mão assim que tem o diploma não é? Eu costumo dizer que quando as pessoas 

estão a fazer a sua formação o que as escolas, as instituições, dão são ferramentas para 

quando saírem iniciarem uma vida nova profissional e saberem pensar, no fundo é isso, 

é adaptarem aquilo que conhecem à realidade para onde vão. Portanto, é assim, é abrir 

portas, nunca ninguém dá, nunca nenhuma instituição dá as coisas de mão beijada, nem 

há receitas para o que quer que seja não é? Para qualquer coisa não há receitas! Agora 
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dão ferramentas indispensáveis para se iniciar uma vida dignamente, quer dizer, com 

alguma… com seriedade… eu acho que dá e o curso está bem cotado aliás isso é 

conhecido! Penso que sim, eu acho que está bem…embora às vezes os alunos 

digam…há sempre vozes… Muita teoria! Muita Teoria! Mas como é que eles querem 

fazer sem alguma teoria? É impossível! Porque isto não são cursos profissionais, são 

cursos que têm que ter alguma solidez e é isso que eles às vezes não entendem muito 

bem, mas depois vêem… 

 

Entrevistador: Pois claro, depois vêem que lhes faz falta…  

 

Entrevistado: Pois faz, naturalmente… 

 

Entrevistador: Acho que também já respondeu um pouco a isto mas qual a 

apreciação global que faz dessa formação? 

 

Entrevistado: Pronto já está feita! A apreciação é boa, é uma apreciação favorável sem 

dúvida, muito positiva! 

 

Entrevistador: E a apreciação agora mais centrada na disciplina de Língua 

Portuguesa? 

 

Entrevistado: Também, também, portanto, eles dentro da Língua Portuguesa têm várias 

disciplinas e quer as disciplinas mais teorizantes, quer as menos teorizantes, que vão 

complementar com a prática eu acho que faz um conjunto bastante uniforme e bastante 

homogéneo que produz e terá que produzir os seus efeitos, há pessoas, não destes cursos 
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mas de outros não formais, que vão fazer estágios a outras instituições e são bem 

cotados e acham que estão bem preparados, não estou a falar disso, mas estes também, 

porque eles nos estágios portam-se muito bem. Estou a falar no geral porque há outros 

exemplos menos bons como sempre…Mas eu acho que sim. 

 

Entrevistador: O que entende por perfil do professor? O que é para si o perfil do 

professor? 

 

Entrevistado: Olhe o perfil do professor eu entendo como algo que congrega todas as 

componentes que são necessárias ao sucesso do aluno. Porque um professor não pode só 

ensinar bem, não pode ter só uma formação científica formidável, se não tiver a parte da 

intuição, do bom senso, da metodologia e da humanização, porque isso também é uma 

componente muito importante! Porque nós vemos professores óptimos e não sei quê que 

têm a parte formativa mas têm a parte humana menos boa e isso vai logo gerar choques 

e pronto! A mim já me aconteceu, não nestes cursos, mas nos outros de educação não 

formal, cursos de animação e de educação social, já me aconteceu haver algumas 

fricções e eu não sou uma pessoa de trato difícil, antes pelo contrário, e essas fricções 

impediram naturalmente um completo sucesso na relação aluno-professor porque houve 

atitudes menos educadas por parte do aluno e eu não aguento isso percebe? 

 

Entrevistador: Claro, naturalmente… 

 

Entrevistado: E depois a pessoa…são malcriados, são incorrectos e isso já não põe a 

pessoa à vontade, já não me apetece lidar com aquela pessoa percebe?  
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Entrevistador: Sim, o professor também é um ser humano e não… 

 

Entrevistado: Naturalmente…independentemente da empatia que se tem com uma 

turma ou outra isso é humano também. Uns a pessoa fica rendida e outros pronto!  

 

Entrevistador: Existem autores que consideram hoje em dia que o perfil do 

professor é sobretudo gerir os conhecimentos, as aprendizagens, o professor é visto 

como um gestor, um moderador… Partilha dessa opinião? 

 

Entrevistado: Também, em parte partilho, exactamente pelo que eu disse à bocadinho, 

a vertente humana não é? Também tem um papel de gestor, gestor do ambiente, gestor 

das relações interpessoais, por aí fora… 

 

Entrevistador: Mas isso um bocadinho naquela perspectiva do ensino mais 

tradicional e do ensino que é pretendido agora...como sabe o ensino era baseado na 

transmissão de conhecimentos agora há autores que vêm contrariar isso e até a 

própria formação já deve… 

 

Entrevistado: Sim, exactamente, o ensino é menos do que o tal “Cátedra” do que estar 

exactamente nesse ambiente de partilha de troca de ideias, de reflexão interpessoal, acho 

que sim. 

 

Entrevistador: Em poucas palavras como descreveria o perfil que é pretendido do 

futuro professor que recebe a sua formação aqui na E.S.E? 
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Entrevistado: É aquilo que eu disse, é o professor que além de transmitir com clareza e 

de ter como objectivo a transmissão de conceitos e não só isso, como conseguir interagir 

com os alunos de uma maneira profícua, quer dizer, que dê frutos no sentido de 

trabalhar com eles em conjunto, gerir aquilo que eles têm que fazer em aula e até 

acompanhar fora da aula que eu acho que isso também é importante. Eles sentirem-se 

acompanhados fora da aula no sentido de lhes dar indicações metodológicas, 

aconselhamento e acompanhamento sobre aquilo que vão fazer fora da sala de aula. 

 

Entrevistador: Chegamos ao fim da nossa entrevista e não sei se tem algum aspecto 

que gostaria de acrescentar, se tem alguma sugestão a dar? Que considere 

importantes para este trabalho…? Qualquer coisa que eu não tenha aqui focado 

que possa querer acrescentar ou sugestões? 

 

Entrevistado: Sugestão? 

 

Entrevistador: Sim…sugestões são sempre bem vindas! (risos) 

 

Entrevistado: (risos) Sim eu sei! Isto é um mundo de coisas…Agora não me ocorre 

nada mas…desejaria…isso é uma coisa assim muito genérica…que o ensino em 

Portugal que tivesse, que começasse a ter, apesar dos bons exemplos que há, que 

começasse a ter outro rumo e que as pessoas tivessem mais condições de trabalho, já 

nem se fala em vencimentos não é? E não andarem também a sentir-se peões, um dia 

estão aqui, noutro estão ali, eu penso que isso vai-se reflectir muito no dia-a-dia, no 

Ensino! 
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Entrevistado: Então…agradeço-lhe imenso! 

 

Entrevistado: De nada! 
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Anexo 9 – Protocolo da entrevista realizada às alunas. 
 

Protocolo da Entrevista – A1 

 

Entrevistador: Muito Boa tarde! Desde já gostaria de agradecer a sua 

disponibilidade em participar nesta recolha de dados, sem a sua participação o 

estudo a que me propus não seria possível. 

 Como já tinha mencionado anteriormente, o autor Shulman identifica 

diversas grandes áreas do conhecimento profissional do professor, uma delas é o 

conhecimento do conteúdo disciplinar e é nesse contexto que se situa o tema da 

minha dissertação.  

 Se quiser colocar alguma questão, ou clarificar algum aspecto acerca do 

trabalho em si ou da entrevista, peço-lhe que o faça. 

 Como já sabe as informações recolhidas são anónimas e confidenciais, pelo 

que solicito a sua autorização para realizar a gravação das mesmas. 

 

Entrevistador: O que entende por conteúdos de ensino? 

 

Entrevistado: Conteúdos de ensino acho que é tudo aquilo que nós temos que ensinar 

aos alunos, que está inserido num programa, que tem competências e objectivos que os 

alunos têm que adquirir, tem áreas curriculares específicas…e é só! 

 

Entrevistador: Quais os elementos mais importantes…quais são os elementos que 

acha que são mais importantes na formação inicial de professores? 
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Entrevistado: Elementos…mais importantes? 

 

Entrevistador: Enquanto formanda…enquanto está em formação o que pensa que 

é mesmo essencial que lhe ensinem, que saiba fazer? 

 

Entrevistado: Eu acho que não é tanto a nível científico, porque isso já é suposto 

trazermos mas a nível estratégico, como é que vamos aplicar certas e determinadas 

coisas, acho que é muito importante. 

 

Entrevistador: A didáctica nesse caso… 

 

Entrevistado: Sim as didácticas, para mim acho que é o essencial. 

 

Entrevistador: E na sua opinião, como deveriam ser trabalhados os conteúdos de 

ensino? Tem alguma opinião sobre isso? Como é que, como futura professora, 

como é que gostava de trabalhar essa parte na sua formação inicial? 

 

Entrevistado: Eu acho que primeiro que tudo o professor tem que se pôr no papel de 

aluno e pensar na sua experiência para não cometer os mesmos erros que, se calhar, já 

observou nos professores que teve e dirigir o máximo possível o ensino para os alunos. 

Acho que é muito importante partir deles, das experiências deles, é o mais importante, 

porque o ensino torna-se muito mais agradável para os alunos e acho que eles aprendem 

muito partindo das experiências deles, partindo de tudo o que eles sabem e a partir 

daí…das vivências deles…acho que é o mais importante, direccionando sempre para 

eles. 
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Entrevistador: Muito brevemente, que conhecimentos deve ter um professor 

quando termina o seu curso de formação inicial? 

 

Entrevistado: Científicos, estratégicos…sei lá…não sei….acho que são os essenciais. 

 

Entrevistador: Em poucas palavras como descreveria a formação dos futuros 

professores na E.S.E que frequenta? 

 

Entrevistado: Eu que a formação aqui é extremamente exigente, mas eu acho que é 

bom porque em relação a outras escolas vamos muito bem preparados a nível de 

conhecimentos…falta-me a palavra…não me lembro…mas eu acho que a exigência é 

realmente muita mas é muito importante porque acho que vou muito bem preparada a 

nível de competências, acho que vamos muito bem preparados. 

 

Entrevistador: Que expectativas tinha ao ingressar no curso de professores do 

1ºCiclo? O que esperava encontrar? 

 

Entrevistado: Bom, eu não tinha noção, sinceramente, não tinha noção nenhuma 

daquilo que é o curso de professores do 1ºCiclo, nunca pensei que fosse um curso que 

exigisse tanta dedicação, não é um curso difícil, não é difícil faz-se bem, eu acho, mas 

sinceramente não tinha noção do quão trabalhoso é que era. Eu cheguei aqui mesmo a 

pensar, e se calhar é o que a maior parte das pessoas tem na ideia e já me têm dito, que o 

curso de professores, aquilo é fácil, mas não é, é muito trabalhoso! 
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Entrevistador: Que facilidades e dificuldades antecipa no processo de ensino-

aprendizagem da Língua Portuguesa? Ou seja, ao chegar à escola onde vai 

leccionar, que é que acha que vai ser mais fácil e mais difícil ao nível do ensino-

aprendizagem da Língua Portuguesa? O que acha que vai ser complicado? 

 

Entrevistado: Eu acho…ao nível dos conteúdos propriamente ditos? 

 

Entrevistador: A nível, se acha que és capaz de transpor a matéria, porquê, o que 

mais receia? 

 

Entrevistado: Eu acho que ao nível da Língua Portuguesa não vou ter muitas 

dificuldades…se calhar ao nível do 1ºano, quando estiver a leccionar um 1ºano, ao nível 

das estratégias que eu tenho que implementar, se calhar aí vai-me requerer muito mais 

estudo do que com os outros… 

 

Entrevistador: Os Métodos de Ensino-Aprendizagem da Leitura e da Escrita não 

é? 

 

Entrevistado: Sim, sim, com os métodos, exactamente! Mas de resto acho que não vai 

ser muito difícil, pelo menos pela experiência que eu tenho tido, eu tive 1º ano mas foi 

no primeiro ano do curso, o estágio era só de observação, não tivemos a dar aulas, mas 

daquilo que eu tenho experiência, dos segundos e terceiros anos não tem sido difícil, eu 

acho que para mim difícil é o primeiro ano. 
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Entrevistador: Qual é a apreciação global que faz da formação inicial recebida na 

E.S.E de Santarém? Uma coisa assim muito geral… 

 

Entrevistado: Eu acho que é boa… 

 

Entrevistador: Tem alguma coisa assim a apontar… 

 

Entrevistado: Não, não…é exigente mas boa. 

 

Entrevistador: Gostaria de apresentar algumas sugestões de melhoria do curso? O 

que é que se poderia melhorar? 

 

Entrevistado: É assim… na minha opinião o que é mais importante, lá está, são as 

didácticas e acho que se devia apostar mais, ao longo do curso, todos os anos, haver 

sempre cadeiras de didácticas, porque é aí que nós realmente aprendemos a ensinar, que 

é mesmo isso…porque nós, supostamente, já temos que vir para aqui com os conteúdos, 

com a parte científica já adquirida e nós temos que saber realmente é ensinar e acho que 

ao nível das didácticas…eu não apanhei Bolonha mas nós tivemos um ano com 

didácticas, acho que é pouco…e eu acho que não chega, um ano não chega para nós 

aprendermos porque há muitas coisas que se pode fazer e que nós não temos acesso, 

acabamos por não ter acesso, vamos descobrindo depois ao longo da nossa experiência, 

enquanto profissionais, só que é complicado porque nós saímos daqui e temos muitas 

poucas bases ao nível da didáctica. 
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Entrevistador: Bom chegámos ao fim, como lhe tinha dito era uma entrevista 

rápida…não sei se quer acrescentar algum aspecto que não tenha sido aqui 

abordado, alguma sugestão para o meu trabalho? 

 

Entrevistado: Não…acho que não, que me lembre… 

 

Entrevistador: Então…muito obrigada! 
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Anexo 10 – Protocolo da entrevista realizada às alunas. 
 

Protocolo da Entrevista – A2 

 

Entrevistador: Muito Boa tarde! Desde já gostaria de agradecer a sua 

disponibilidade em participar nesta recolha de dados, sem a sua participação o 

estudo a que me propus não seria possível. 

 Como já tinha mencionado anteriormente, o autor Shulman identifica 

diversas grandes áreas do conhecimento profissional do professor, uma delas é o 

conhecimento do conteúdo disciplinar e é nesse contexto que se situa o tema da 

minha dissertação.  

 Se quiser colocar alguma questão, ou clarificar algum aspecto acerca do 

trabalho em si ou da entrevista, peço-lhe que o faça. 

 Como já sabe as informações recolhidas são anónimas e confidenciais, pelo 

que solicito a sua autorização para realizar a gravação das mesmas. 

 

Entrevistador: O que entende por conteúdos de ensino? 

 

Entrevistado: Conteúdos de ensino para mim são os conteúdos presentes no currículo 

que depois o professor tem de adaptar à sua aula, aos seus alunos. São os conteúdos 

dados a nível nacional para cada nível de ensino, para cada ano de escolaridade e depois 

a adaptação que teremos que fazer dos mesmos conteúdos, aí fazer com que os alunos 

cheguem todos à mesma meta. 

 

Entrevistador: Quais são os elementos que acha que são mais importantes na 

formação inicial de professores? 
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Entrevistado: Os elementos mais importantes…eu penso que são dois elementos 

fundamentais, primeiro os conhecimentos científicos e depois a parte da prática 

profissional. Penso que o curso como está agora, o que frequentei, os dois tipos estavam 

bem integrados e deu para fazer correlação entre os conhecimentos científicos e a 

prática. Depois eu penso que é por aí que é importante, mesmo a nível de formação 

futura que se integrem sempre estas duas áreas apesar depois na prática irmos 

desenvolvendo ao longo dos anos que vamos trabalhando mas é sempre importante nos 

primeiros momentos, para que a imersão na prática não seja um choque tão grande. 

 

Entrevistador: Na sua opinião, como deveriam ser trabalhados os conteúdos de 

ensino? Na formação inicial de professores como deveriam ser trabalhados os 

conteúdos de ensino? 

 

Entrevistado: Na formação inicial eu penso que partiria muito do currículo e do 

programa nacional, do que já está definido, por vezes, eu senti isso no 1º e no 2º anos, 

que eu lia o programa e o currículo e nem sempre as competências e objectivos são 

claros, para o conteúdo, o que se pretende para os alunos, penso que esse esclarecimento 

foi feito e deve continuar a ser feito e depois cada professor deve investir na sua 

formação e nos conhecimentos que deve adquirir porque é impossível num curso 

trabalhá-los todos mas pelo menos os pontos-chave, os pontos essenciais que estão 

definidos penso que é importante serem trabalhados. 
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Entrevistador: Muito brevemente, que conhecimentos deve ter um professor 

quando termina o seu curso de formação inicial? Quais os conhecimentos 

fundamentais? 

 

Entrevistado: Lá está, os conhecimentos científicos e a prática. Os conhecimentos 

científicos porque é impossível ter uma boa prática sem se saber do que se está a falar e 

da transformação que se tem que fazer do conhecimento para que os alunos possam lá 

chegar e depois a prática, a gestão e conhecimento dos conteúdos para aquela turma, as 

planificações que são feitas, as prioridades a definir, as estratégias que melhor se 

adaptam a cada aluno, penso que são esses os conhecimentos fundamentais. 

 

Entrevistador: Em poucas palavras como descreveria a formação dos futuros 

professores na E.S.E que frequenta? 

 

Entrevistado: A minha penso que…tudo o que é importante foi trabalhado ou também 

a forma como a transformação que eu fiz do que me foi transmitido, do que eu aprendi 

para depois poder rentabilizar, mas tudo foi trabalhado aqui, apesar de à primeira vista 

poder não parecer que se vai aplicar, penso que todas elas tiveram uma importância 

grande! Primeiro ao nível da gestão curricular, que é que nos primeiros anos, mas 

depois que é fundamental para a boa prática das planificações e depois no 3ºano mais a 

nível da didáctica, mais a nível também dos conteúdos dão eventuais formas de 

trabalhar porque é impossível dar-se uma forma igual para trabalhar. Mas penso que 

essas experiências foram todas muito proveitosas e viu-se este ano. Depois é também a 

apropriação que cada um faz porque podiam-me ter sido transmitidos e eu não estar 

disposta ou para os aceitar ou para os pôr em prática ou achar que me faziam sentido, 
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mas é claro que é preciso fazer-se uma transformação grande para depois poder aplicar 

na prática, porque são sempre umas boas bases. 

 

Entrevistador: Então considera que foi uma boa… 

 

Entrevistado: Sim foi uma boa formação, talvez mais um bocadinho a nível científico, 

foi menos tempo dedicado aos conteúdos talvez tivesse sido mas também parte de cada 

um depois porque são coisas que estão acessíveis a todas as pessoas, são lançadas as 

bases. Depois cada pessoa tem que fazer o seu próprio processo de investigação mas 

penso que a nível de conteúdos um ano é muito pouco, foi quando nós tivemos as 

didácticas, penso que é muito pouco para abordar os pontos essenciais de quatro anos de 

escolaridade que é o que nós estamos aptos a leccionar mas penso que no geral foi boa! 

 

Entrevistador: Que expectativas tinha ao ingressar no curso de professores do 

1ºCiclo? O que é que esperava do curso? 

 

Entrevistado: Esperava uma coisa completamente diferente do que foi! Talvez também 

pelo sentido da própria profissão ou pelo que nos é passado lá fora…porque entrei aqui 

a pensar: Bom, vão-me explicar mais ou menos como dar aulas, a melhor forma de o 

fazer e será tudo mais fácil! E é esta a percepção que as pessoas têm lá fora quando 

falam connosco, é claro que depois a partir do momento em que se entra e se começa a 

esclarecer a profissão do professor, o que é ensinar, começamos a ver uma parte do 

nosso mundo cair, mas é importante que se faça esse rombo, entre aspas, dos 

conhecimentos que trazemos lá de fora para depois podermos entrar no espírito que é 

necessário para a profissão e é por isso que eu acho que tivemos que aprender a fazer 
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uma transformação de tudo o que nós tínhamos para depois estarmos aptos às 

aprendizagens aqui dentro. 

 

Entrevistador: Que facilidades e dificuldades antecipa no processo de ensino-

aprendizagem da Língua Portuguesa?  

 

Entrevistado: Com futuros alunos? 

 

Entrevistador: Sim exactamente! Quando exercer a profissão o que acha que vai 

ser mais difícil e mais fácil para si quando estiver a ensinar a Língua Portuguesa? 

 

Entrevistado: Mais facilidade será ao nível da componente oral pois cada vez mais os 

alunos gostam de descrever as suas experiências, de falar, de conversar, de dar conta do 

que fazem e penso que será importante termos uma parte da aula reservada para isso, 

porque a componente oral se for bem orientada traz benefícios como todas as outras 

partes que fazem parte da Língua Portuguesa, as componentes da Língua Portuguesa. 

Mais dificuldades talvez em expor os alunos a escrever porque os alunos agora estão 

habituados a…claro que não é desculpa, mas estão muito habituados às novas 

tecnologias e escrevem cada vez menos no papel e a forma como o fazem é muito mais 

no imediato, frases curtas nos e-mails, nos telemóveis, nos computadores e com pouco 

vocabulário, vocabulário simplificado com uma forma diferente de escrever. Penso que 

é isso…criando-lhe o gosto pela escrita e eles sentirem que a escrita vai ser importante 

para toda a vida deles e poderão ter que recorrer, poderão ter que ir a um sítio onde não 

tenham acesso às novas tecnologias, não vão deixar de comunicar…E depois a leitura 

porque eles agora basicamente lêem as legendas dos filmes e pouco mais mas…coisas 
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mais simples, por exemplo, um livro de instruções para montar um computador, com 

certeza que vão precisar de ler e perceber o que está lá escrito para poderem pôr o 

aparelho a funcionar…passar pela compreensão, não só leitura mecânica mas a 

compreensão que depois tem que fazer e penso que é a nível da leitura mesmo que vou 

ter mais dificuldades. Penso que temos que fazer ver aos nossos alunos a importância da 

leitura, apesar de parecer que eles não utilizam tanto no seu dia-a-dia é para a sua 

formação deles e para o seu dia-a-dia também. Talvez a forma como vamos puxar isso é 

que terá que ser diferente com certeza!  

 

Entrevistador: Qual é a apreciação global que faz da formação inicial recebida na 

E.S.E que frequenta? 

 

Entrevistado: A apreciação global para mim é uma apreciação global boa, penso que 

foi feito tudo o que os professores poderiam fazer. 

 

Entrevistador: Mas considera que é uma formação pouco rigorosa ou rigorosa, 

que poderia ter incidido sobre coisas que não incidiu por exemplo? 

 

Entrevistado: É uma formação rigorosa, isso rigorosa é bastante e é bom que assim 

seja, custa um bocadinho nos primeiros tempos esta habituação e nem sempre estamos à 

espera de certas coisas, estamos sempre à espera de mais ou de menos, mas penso que é 

essencial serem rigorosos e realmente foram, quanto a pretensos e formas de algumas 

coisas serem abordadas é claro que podiam ser sempre diferentes mas penso que foi 

feito da melhor maneira e depois vai depender de cada um. 
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Entrevistador: Gostaria de apresentar algumas sugestões de melhoria do curso? 

Tem alguma opinião acerca de coisas que gostaria de ter abordado no curso por 

exemplo? 

Entrevistado: Penso que mais a nível científico dos conteúdos, foi a grande dificuldade 

que eu senti, foi mais a esse nível…talvez mais horas de abordagem a cada um dos 

conteúdos e das áreas disciplinares a serem leccionadas. Acho que devia ter havido mais 

horas dedicadas a isso, apesar de para nós, na altura estarmos sentados nas cadeiras ser 

mais aborrecido penso que teria sido essencial, foi onde eu senti mais dificuldades 

porque apesar de nós investigarmos por nós próprios porque é assim que tem que ser, há 

sempre ajudas que podem ser tomadas enquanto estamos na formação e que depois são 

essenciais mesmo para nós termos critérios de pesquisa e podermos ter critérios de 

selecção adequadas ao que pretendemos, penso que seria por aí. Talvez uma maior 

carga horária não a nível dos conteúdos para nós mas sim os que vamos precisar para 

ensinar aos nossos alunos. 

 

Entrevistador: Existe algum aspecto que gostaria de ver abordado? Alguma 

questão que eu não tenha mencionado em relação aos conteúdos de ensino? 

 

Entrevistado: Não! 

 

Entrevistador: Alguma sugestão? 

 

Entrevistado: Não! 

 

Entrevistador: Então muito obrigada! 
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Anexo 11 – Protocolo da entrevista realizada às alunas. 
 

Protocolo da Entrevista – A3 

 

Entrevistador: Muito Boa tarde! Desde já gostaria de agradecer a sua 

disponibilidade em participar nesta recolha de dados, sem a sua participação o 

estudo a que me propus não seria possível. 

 Como já tinha mencionado anteriormente, o autor Shulman identifica 

diversas grandes áreas do conhecimento profissional do professor, uma delas é o 

conhecimento do conteúdo disciplinar e é nesse contexto que se situa o tema da 

minha dissertação.  

 Se quiser colocar alguma questão, ou clarificar algum aspecto acerca do 

trabalho em si ou da entrevista, peço-lhe que o faça. 

 Como já sabe as informações recolhidas são anónimas e confidenciais, pelo 

que solicito a sua autorização para realizar a gravação das mesmas. 

 

Entrevistador: O que entende por conteúdos de ensino? 

 

Entrevistado: Conteúdos de ensino são os conhecimentos que qualquer professor 

transmite aos seus alunos…de uma maneira geral acho que é isso. Nós teremos que 

saber esses conteúdos, essas matérias e também teremos que fazer com que os alunos os 

aprendam e os saibam depois aplicar na sua vida. Esses conteúdos fazem parte de um 

currículo que os professores têm que conhecer a fundo e depois saber geri-lo da melhor 

maneira. Penso que é isso! 
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Entrevistador: Quais os elementos que acha que são mais importantes na formação 

inicial de professores? 

 

Entrevistado: Penso que os conhecimentos científicos são fundamentais e o 

desenvolvimento de uma prática profissional também. Os conhecimentos científicos e a 

prática devem estar ligados e até vai ser mais fácil para nós quando chegarmos às 

escolas se essa ligação tiver sido bem conseguida. Acho que quando estamos em 

formação devemos ser confrontados com a realidade do terreno e devemos pegar pelo 

que é mais directo, que é a sala de aula. Na sala de aula é que vai ser o nosso dia-a-dia 

não é? Por isso devemos estar minimamente preparados para ensinar os conteúdos do 

programa do 1ºCiclo e depois sabermos algumas estratégias para lidar com as várias 

crianças que vamos ter na sala de aula. Um dos elementos mais importantes será uma 

preparação mínima para estarmos numa sala de aula. Além de sabermos as matérias 

devemos saber como transmiti-las, qual a melhor maneira de os nossos alunos 

aprenderem essas matérias, um futuro professor deve ter um conhecimento básico sobre 

isso. Acho que adquirirmos uma base teórica com os professores da E.S.E é algo 

indispensável e depois também é importante podermos estar em contacto com o 

trabalho de outros professores, como é o caso dos professores cooperantes. Acho que 

podemos aprender com esses professores, observando-os e ouvindo o que nos podem 

ensinar, em termos de prática são eles que, se calhar, nos ensinam mais. 

 

Entrevistador: Na sua opinião, como deveriam ser trabalhados os conteúdos de 

ensino na formação inicial de professores? 
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Entrevistado: Penso que deveríamos trabalhar uma série de conteúdos, de matérias que 

estão presentes no programa e algumas maneiras de os aplicarmos na sala de aula. Ao 

fazermos isso acho que o nosso leque de escolhas e opções de ensinar será muito maior 

e, se calhar, até ficamos mais confiantes e mais preparados! Talvez por aí…tentar criar 

uma série de situações para percebermos as nossas opções, pois os conteúdos de ensino 

são a nossa matéria-prima para moldarmos de acordo com a turma e transmitirmos e 

trabalharmos esses conteúdos da melhor forma que soubermos. No estágio também 

podemos trabalhar essa parte dos conteúdos sem dúvida! Porque ao planificarmos e 

pormos em prática essa planificação também estamos a fazer esse trabalho de pegar nos 

conteúdos, voltar a rever essas matérias de ensino e estamos a pensar em estratégias 

para que os alunos aprendam essas matérias! Acho que basicamente é isso que penso. 

Claro que não podemos saber ensinar logo tudo mas…já é um bom começo! 

 

Entrevistador: Muito brevemente, que conhecimentos deve ter um professor 

quando termina o seu curso de formação inicial?  

 

Entrevistado: Os conhecimentos? Deve em primeiro lugar estar consciente do 

panorama, ou melhor, deve ter uma noção do que são as escolas hoje em dia. Depois 

deve estar preparado para lidar com várias situações, deve conhecer os documentos que 

orientam o ensino, deve saber as matérias de ensino, deve saber algumas estratégias 

para ensinar as matérias, deve saber definir prioridades, deve ser flexível. Claro que 

tudo isto é difícil e também depende de cada um, há pessoas que trabalham menos e 

outras que trabalham mais. Mas estes deveriam ser alguns dos conhecimentos a ter, 

acho eu! 
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Entrevistador: Em poucas palavras como descreveria a formação dos futuros 

professores na E.S.E que frequenta?  

 

Entrevistado: A formação aqui é boa, acho que sim, que no fundo é uma boa formação. 

Os professores são rigorosos e abrem-nos os horizontes, porque uma pessoa antes de 

ingressar neste curso não sabe o que isto é. Pensa que é fácil, que é ter uma vocação e 

que gostar de crianças basta! Não é bem assim, um professor hoje em dia tem muitos 

papéis a assumir como sabemos e também não é assim tão fácil saber dar aulas. Acho 

que ao nível das matérias que temos que ensinar podíamos ter trabalhado um pouco 

mais, trabalhar na realidade com isso, reflectir mais sobre elas, saber quais são e como 

trabalhar com elas, pois isso é uma das coisas mais importantes nesta profissão, é saber 

ensinar os alunos. O maior medo de uma pessoa quando está a tirar este curso é não 

saber o que vai ensinar e como vai de facto ensinar os alunos! Mas é uma formação 

rigorosa, exigem muito de nós e preparam-nos para sermos autónomos e assim é que 

deve ser. 

 

 

Entrevistador: Que expectativas tinha ao ingressar no curso de professores do 

1ºCiclo?  

 

Entrevistado: Eu pensava que, como já disse, que bastava gostar de crianças e ter um 

pouco de jeito para lidar com elas, pensava que o resto depois era fácil. Achava ainda 

que nos iam preparar para dar aulas e pronto mais nada! Mas depois ao entrar para o 

curso vi que de facto era muito trabalhoso, tínhamos que dar muito de nós e tínhamos 

que encarar a profissão com outros olhos. Mas depois de entrar nessa nova perspectiva 
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achamos que é muito interessante. Não sei se aprendemos a dar aulas, mas acho que 

motivam as pessoas para que cada um faça o seu próprio percurso de aprendizagem e 

isso já é qualquer coisa. 

 

Entrevistador: Que facilidades e dificuldades antecipa no processo de ensino-

aprendizagem da Língua Portuguesa? Quando estiver com os seus futuros 

alunos…? 

 

Entrevistado: Quando estiver para ensinar a Língua Portuguesa acho que vai ser difícil 

voltar a estudar as matérias que tenho que saber para dar nas aulas, porque o que foi 

trabalhado aqui no curso foi muito pouco comparado com o que vamos ter que saber. 

Mas acho que uma das coisas que me faz confusão é ensinar miúdos tão pequenos a ler 

e a escrever pela primeira vez, acho que deve ser complicado. Outra coisa, depois nos 

outros anos, é motivá-los para a leitura e escrita, penso que é preciso cativá-los desde 

cedo para isso e não sei se vou ser capaz. Acho que vou ser capaz de trabalhar bem as 

histórias, gosto muito de histórias para crianças e penso que eles também gostam, vou 

ter facilidade nisso acho eu! Mas acho que a Língua Portuguesa não vai ser um 

problema assim tão grande, vamos ver! 

 

Entrevistador: Qual é a apreciação global que faz da formação inicial recebida na 

E.S.E que frequenta? Considera que poderia ter sido diferente em algum aspecto? 

 

Entrevistado: Como já disse essa parte das matérias de ensino, que é uma das coisas 

mais importantes, podia ter sido mais bem trabalhada, com mais evidência, batalhar 

mais nisso, ter uma carga horária maior para essa parte, que é a parte das didácticas 
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talvez, conhecer quais os conteúdos a leccionar na futura profissão e a melhor forma de 

os trabalhar. Depois houve muita teoria e muitos trabalhos que me pareceram um pouco 

desnecessários, mas se calhar ainda vamos ver que nos faz falta… não sei! Bem, mas 

acho que é uma formação satisfatória, aprendi muito e evolui como pessoa e como 

futura profissional, acho que tive que crescer muito! Não tenho muito a apontar, acho 

que é uma boa formação e em alguns aspectos como ao nível da pesquisa e 

investigação, da procura por nós próprios saímos muito bem preparados e também 

apostam na prática o que também é bom. 

 

Entrevistador: Gostaria de apresentar algumas sugestões de melhoria do curso? 

Tem alguma opinião acerca de coisas que gostaria de ter abordado no curso por 

exemplo? 

 

Entrevistado: Sugestões? 

 

Entrevistador: Sim. 

 

Entrevistado: Não, a não ser a questão da carga horária nas didácticas. 

 

Entrevistador: Existe algum aspecto que gostaria de ver abordado? Alguma 

questão que eu não tenha mencionado em relação aos conteúdos de ensino? 

 

Entrevistado: Não, acho que não! 

 

Entrevistador: Alguma sugestão? 
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Entrevistado: Não! 

 

Entrevistador: Então agradeço a sua participação! 
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Anexo 12 – Protocolo da entrevista realizada às alunas. 
 

Protocolo da Entrevista – A4 

 

Entrevistador: Muito Boa tarde! Desde já gostaria de agradecer a sua 

disponibilidade em participar nesta recolha de dados, sem a sua participação o 

estudo a que me propus não seria possível. 

 Como já tinha mencionado anteriormente, o autor Shulman identifica 

diversas grandes áreas do conhecimento profissional do professor, uma delas é o 

conhecimento do conteúdo disciplinar e é nesse contexto que se situa o tema da 

minha dissertação.  

 Se quiser colocar alguma questão, ou clarificar algum aspecto acerca do 

trabalho em si ou da entrevista, peço-lhe que o faça. 

 Como já sabe as informações recolhidas são anónimas e confidenciais, pelo 

que solicito a sua autorização para realizar a gravação das mesmas. 

 

Entrevistador: O que entende por conteúdos de ensino? 

 

Entrevistado: Conteúdos de ensino são o veículo que leva o aluno a adquirir 

conhecimentos básicos e específicos para a sua sobrevivência pessoal e social. 

Proporciona ao aluno o seu desenvolvimento a nível físico e intelectual, para que cresça 

em harmonia com o mundo que o rodeia. 

 

Entrevistador: Quais os elementos que acha que são mais importantes na formação 

inicial de professores? 
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Entrevistado: Na minha opinião, os elementos mais importantes na formação de 

Professores são a teoria estudada e os estágios. A oportunidade de desmontar situações 

vivenciadas na prática, encontrando respostas com fundamento teórico e novas soluções 

para determinadas situações são muito importantes para que a prática profissional se 

construa com sucesso. Os feedback’s, a visualização de outros professores a actuar, 

como é o caso dos cooperantes, a partilha de experiências por parte dos colegas e 

professores, constituem elementos, também, muito construtivos para a nossa prática 

profissional. 

 

Entrevistador: Na sua opinião, como deveriam ser trabalhados os conteúdos de 

ensino na formação inicial de professores? 

 

Entrevistado: Na minha opinião os conteúdos de ensino, na formação inicial de 

professores, deveriam ser trabalhados primeiramente com abordagens teóricas, não 

muito longas, seguidas de estágios onde poderíamos aplicar esses mesmos conteúdos de 

ensino. De seguida analisaríamos as situações vivenciadas e verificaríamos a sua 

eficácia/ineficácia. 

 

Entrevistador: Muito brevemente, que conhecimentos deve ter um professor 

quando termina o seu curso de formação inicial?  

 

Entrevistado: Um professor à saída da formação inicial deverá ter conhecimentos 

teóricos suficientes, para que ao entrar no ensino seja capaz de proporcionar aos seus 

alunos as condições necessárias para que estes adquiram conhecimentos. Deverá 
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também possuir conhecimentos práticos para se aplicar a teoria com coerência e 

profissionalismo. 

 

Entrevistador: Em poucas palavras como descreveria a formação dos futuros 

professores na E.S.E que frequenta? 

 

Entrevistado: É uma formação com muito mais prática do que noutras escolas de 

educação. A aprendizagem é efectuada através de práticas, de estágios, de análise de 

situações, de trabalhos de investigação…A teoria será o que mais falha na formação de 

professores, pois é realizada de forma muito generalista. A teoria deveria abranger os 

conteúdos que são leccionados no 1º ciclo de forma a que os formandos verifiquem as 

suas lacunas e as aprendizagens que necessitam efectuar. 

 

 

 

Entrevistador: Que expectativas tinha ao ingressar no curso de professores do 

1ºCiclo?  

 

Entrevistado: As expectativas não eram muito elevadas. Pensava que iria adquirir 

conhecimentos através de aulas expositivas e iria ter pouca prática. No entanto, e 

felizmente, isso não aconteceu. Pensava que a teoria seria o essencial neste tipo de 

cursos. No entanto, tinha a expectativa de que nos iriam ser fornecidas receitas ou 

fórmulas para que os alunos adquirissem conhecimentos. Com o tempo fui-me 

apercebendo que isso não acontecia e em parte fiquei um pouco desmotivada. Com o 
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tempo, também, reconheci que as práticas teriam de ser descobertas por mim e teria de 

me adaptar aos contextos escolares dos alunos. 

 

Entrevistador: Que facilidades e dificuldades antecipa no processo de ensino-

aprendizagem da Língua Portuguesa? Quando estiver com os seus futuros 

alunos…? 

 

Entrevistado: As facilidades poderão ser a nível da leitura, interpretação e construção 

de textos, através da formação adquirida na disciplina de Língua, leitura e escrita. As 

dificuldades residiram a nível gramatical e ortográfico. Essencialmente os conteúdos 

que não foram abordados e trabalhados na formação inicial. A teoria que assenta nos 

conteúdos a serem abordados no 1º Ciclo. 

 

Entrevistador: Qual é a apreciação global que faz da formação inicial recebida na 

E.S.E que frequenta? Considera que poderia ter sido diferente em algum aspecto? 

 

Entrevistado: A apreciação global é satisfatória. Existiram disciplinas que 

contribuíram em muito para a formação de professores. Os estágios foram sem dúvida, 

o mais benéfico na formação inicial, pois proporcionou-nos a experiência a par com a 

realidade profissional e escolar. Proporcionou-nos momentos de verdadeira 

aprendizagem, sejam através de sucessos ou de erros cometidos. Existiram disciplinas 

que deveriam ter sido trabalhadas durante mais tempo e outras que não deveriam ter 

sido leccionadas da forma que foram, pois por culpa de professores ou de programas de 

disciplinas, o nome das mesmas não coincidiam com o que era leccionado nas aulas. 

Poderiam ter sido mais ricas em termos de conteúdos e de importância para formação de 
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professores. Existiam também trabalhos que, na minha opinião, não eram necessários 

pois não contribuíam para o nosso enriquecimento enquanto futuros profissionais. 

 

Entrevistador: Gostaria de apresentar algumas sugestões de melhoria do curso? 

Tem alguma opinião acerca de coisas que gostaria de ter abordado no curso por 

exemplo? 

 

Entrevistado: Uma sugestão que gostaria de dar será a nível teórico. Penso que seria 

mais importantes serem abordadas nas aulas, os conteúdos que são leccionados nas 

diferentes disciplinas do 1º ciclo. Os futuros professores deveriam primeiramente testar 

os seus conhecimentos a este nível e a partir daí aprofundar os seus conhecimentos 

teóricos sobre esses mesmos conteúdos. Os estagiários chegam aos estágios com muitas 

lacunas científicas o que, por sua vez, dificulta a sua prestação enquanto professores. 

Perde-se mais tempo a estudar os conteúdos do que propriamente a planificar as aulas. 

Desta forma a planificação torna-se mais complexa pois, se não se sabe de forma clara e 

concisa os conteúdos, muitas vezes a importância dos mesmos não é reconhecida, 

baralhando os estagiários sobre o que deve ou não ser abordado nas aulas. 

 

Entrevistador: Existe algum aspecto que gostaria de ver abordado? Alguma 

questão que eu não tenha mencionado em relação aos conteúdos de ensino? 

 

Entrevistado: Não. 

 

Entrevistador: Alguma sugestão? 
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Entrevistado: As sugestões fui fornecendo ao longo da entrevista. De momento não me 

recordo de mais nenhuma. 

 

Entrevistador: Então muito obrigada! 

103



Categoria Sub-categoria Indicadores Unidades de Registo 

…é o momento em que se desmontam possivelmente muitas…digamos que a formação de 
professores é uma coisa relativamente complicada porque as pessoas quando chegam à 
formação de professores, à formação inicial, chegam com uma ideia relativamente 
precisa, julgam elas do que é ser professor.

…ao contrário do que acontece, julgo eu, em outras profissões, no caso dos professores 
está muito enraizada (a noção de profissionalidade) mas está desvirtuada…

…desvirtuada por uma percepção retrospectiva do que é a experiência que todas as 
pessoas tiveram até aquele momento e continuam a ter mesmo naquele momento…

Desenvolvendo o 
conceito de 
profissionalidade

…uma grande parte do trabalho que se faz na formação inicial é um trabalho de 
construção de um conceito de profissionalidade…

É qualquer coisa que nós, pelo menos em alguns casos, conseguimos desenvolver neles e, 
portanto, assegurar!

…elemento essencial é a capacidade de nós, enquanto formadores, nos articulemos no 
sentido de assegurar esse perfil que é, enfim, o perfil ideal…

…nesta escola nós fazemo-lo com o contributo de vários…portanto as equipas são 
professores de várias áreas disciplinares precisamente dentro deste modelo que nós 
defendemos que é…temos pessoas da Psicologia, da Sociologia, da Língua, da 
Matemática, das Ciências…

Desmontagem de ideias 
pré-concebidas do que 
significa ser professor

Articulação dos 
formadores

Anexo 13 - Análise de Conteúdo da entrevista à coordenadora

ANÁLISE DE CONTEÚDO DA ENTREVISTA REALIZADA À COORDENADORA DO CURSO
Tema I: A Formação inicial de professores

Construção de um 
conceito de 
profissionalidade 
docente

Finalidades 
atribuídas

Persecussão do ideal de 
formação
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 Persistência na 
persecussão do ideal

…mas pelo menos perseguimo-lo, perseguimo-lo com persistência…

…tornar-se ainda mais exigente por exemplo…

Os princípios fundamentais da formação é grande exigência, grande exigência…

Feedback do mercado Nós como entidade formadora temos também obrigação de perceber até que ponto é que 
o próprio mercado de trabalho absorve e de que maneira, qual é a natureza dessa 
absorção e, portanto, isso constitui também feed-back para nós não é? Porque muitas 
vezes não temos a distância suficiente para percebermos o nível de qualidade daquilo que 
nós próprios estamos a produzir embora tenhamos obrigação de o ter, e temos…

Auto avaliação dos 
formadores

…porque os formadores somos nós e, portanto, podemos pensar até que ponto é que 
podemos melhorar…

…são espaços de formação que são fundamentais…
…o que há é componentes de formação que têm que lá estar e que quando se trata de 
formar professores essas componentes de formação devem ser, a meu ver, múltiplas e 
articuladoras de várias áreas científicas.

Preparação para a 
monodocência

Desenvolvimento da 
capacidade de 
articulação de 
conhecimentos

…ajudam as pessoas a agir de forma articulada, mobilizando de forma articulada um 
saber científico, rigorosa mas articulada, porque de facto a monodocência até ver é isso 
que temos e tudo indica que tornaremos a ter, a monodocência é esse tipo de saber que 
exige não é?

Exigência dos 
formadores 

Articulação das várias 
áreas científicas

Desenvolvimento das 
componentes de 
formação
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 …está aqui (na discussão formando-formador) a ser mobilizado conhecimento da 
Psicologia do Desenvolvimento, conhecimentos da Língua, conhecimentos da Didáctica, 
que é a transposição da Didáctica do Saber, da Língua, etc…

Nós temos núcleos científicos, temos um núcleo das Línguas e Literaturas e vários 
outros…

A prática profissional, por exemplo, ou a iniciação à prática ou os estágios de prática 
profissional, ou seminários de prática profissional, como lhe queiram chamar, são 
espaços de formação que para mim são centrais, absolutamente centrais….

…percebemos esses como espaços centrais da formação, são espaços que ajudam as 
pessoas, acompanhando-as no terreno, supervisionando-as no terreno…

…o meu mestre João dos Santos, acho que era ele que dizia que o prazer de aprender tem 
que ser superior à necessidade de aprender… …para se aprender bem, o prazer tem que 
ser superior à necessidade de aprender…

Eu acho que o que é essencial à saída é que estes alunos, estas pessoas que vão ser 
professores, saiam com um enorme prazer de aprender…

Quem de facto não está embebida de uma vontade muito grande, de um prazer enorme em 
estar a fazer o que se está a fazer mas sobretudo em aprender…

…há depois esta coisa que é o prazer de aprender!

Estimulação do prazer 
de aprender

Integração de saberes de 
ensino e das Ciências da 
Educação

Valorização o estágio 
como espaço central de 
formação

Experiência do prazer 
de aprender
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 …só quando se tem um grande prazer em aprender e em continuar a procurar é que 
conseguimos criar climas de aprendizagem forte, saudável, vigorosa…

…nas crianças por muito pequeninas, aliás é mesmo isso, quanto mais pequenas elas são 
mais necessário é criar estes climas.

…é o primeiro passo!

…é o primeiro passo da formação!

…que insiram este momento de formação que é apenas o inicial, na sua concepção da 
formação, como um momento apenas inicial…

Primeira abordagem É o primeiro passo, a primeira abordagem…

…para já com um conhecimento científico sólido…

…eu defendo é que tem que se assegurar quer uma sólida formação científica, portanto, 
vamos chamar-lhe assim, a linha da Ciência pura…

Profundidade do 
conhecimento

…há uma profundidade de conhecimento científico que tem que se exigir…

…que saiam capazes de o mobilizar (conhecimento científico) de uma forma flexível e 
adaptada às situações…

…é basicamente isto: a flexibilidade, a capacidade de se adaptar…

Competências didácticas

Fase inicial da 
profissionalização

Competências a 
desenvolver

Competências 
científicas

 Criação futura de 
climas de aprendizagem 
favoráveis e adequados 
às crianças 

 Início da formação

Domínio de um 
conhecimento científico

Mobilização do 
conhecimento científico 
em situação
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 …mas há sobretudo depois a questão da didáctica que é a transposição didáctica do 
saber e essa de facto, por muito profundo que seja o conhecimento científico, as pessoas 
sozinhas não vão lá, não chegam lá não é?

…uma coisa é saber muito uma coisa outra coisa é saber ensinar essa coisa…

O ensino enquanto fazer 
aprender

Como diz a professora Maria do Céu Roldão e muito bem, aquilo que o professor tem que 
fazer é ensinar, a especificidade do professor é saber ensinar e ensinar é fazer aprender 
alguma coisa a alguém.

…que se entendam a eles próprios como seres aprendentes.

…que se perspectivem como seres aprendentes dali para a frente…

… de desenvolver continuidade na sua aprendizagem profissional ao longo da vida.

Competência de auto-
formação e 
desenvolvimento 
profissional

Consciência de si como 
aprendente ao longo da 
vida

Transposição didáctica
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Construção do 
conhecimento baseado 
na reflexão sobre a 
acção e fundamentação 
a partir da prática

Conhecimento científico não corresponde a teoria e muito menos na formação de 
professores por uma razão simples porque eu considero que aquilo que, o tipo de 
conhecimento praxiológico, que vem da praxis, o conhecimento que se constrói com base 
na reflexão sobre a acção e na fundamentação…portanto, vamos imaginar um processo de 
formação em que um aluno esteve a desenvolver uma aula, está um supervisor, o 
supervisor no final…ou os supervisores, juntam-se com o aluno analisando aquilo que 
aconteceu, porque é que aconteceu, o que é estava planificado, o que é que daquilo que 
estava planificado foi feito ou não foi feito, qual a razão, o que é que foi ajustado, porque é 
que foi planificado daquela maneira ou não foi.

Construção do 
conhecimento com o 
apoio do supervisor

…aquilo que está a acontecer naquele momento é um processo de construção de 
conhecimento, portanto, o supervisado, o aluno, o estagiário, está a ser ajudado pelo 
supervisor a construir, mediante um processo de reflexão sobre a acção, a construir 
conhecimento sobre a sua própria acção e isso que está a ser construído, sendo 
conhecimento, é científico e é científico na justa medida em que está a ser fundamentado, 
porque é que planificaste isto? Porque é que…olhaste ao nível das crianças? Olhaste ao 
conhecimento da língua que estavas a mobilizar? E há ajustamento desse conhecimento ao 
nível etário, por exemplo, das crianças?

Tema II - A Língua Portuguesa na formação do futuro professor
ANÁLISE DE CONTEÚDO DA ENTREVISTA REALIZADA À COORDENADORA DO CURSO

Construção do 
conhecimento 
científico

Produção do 
conhecimento 
praxiológico
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Fazer emergir o 
conhecimento científico 
da prática

… é o conhecimento científico que emerge da prática, não da prática por si própria mas 
aquilo que emerge da prática é científico. E isto tem a ver com o conceito do que é ciência 
não é? Ciência é o conhecimento que se constrói ancorado em alguma prática, em alguma 
observação da prática e não só na observação, na observação e na análise e na 
fundamentação e na teorização, a partir da prática.

A didáctica transversal 
à formação

…a didáctica e a prática profissional têm que estar, têm que atravessar essa formação, por 
baixo tem que estar a formação sólida do ponto de vista científico.

Articulação das 
componentes

Portanto, essas duas componentes têm que estar necessariamente presentes e articuladas 
ao longo de.

Articulação entre os 
conteúdos e a sua 
transmissão

…não concebemos que seja desejável formar-se primeiro a pessoa do ponto de vista 
científico, agora vais aprender muito de Língua e depois vai aprender a ensinar Língua 
não, não é assim, as coisas aprendem-se ao mesmo tempo…

Mobilização do 
conhecimento no 
confronto com as 
situações

Portanto, ao mesmo tempo que a pessoa está a aprofundar os seus conhecimentos de 
Linguística, de Gramática, de Literatura, etc., tudo o que está ligado à Língua, ao mesmo 
tempo as pessoas tem que estar a ser confrontada com situações nas quais tem que estar 
mobilizar isso que está a aprender…

Aprofundamento do 
conhecimento relativo aos 
conteúdos de ensino

Maiores exigências 
científicas para o ensino 
dos mais novos

…quanto mais novas são as crianças que se quer ensinar mais profundo é o conhecimento 
científico que se exige, portanto, se se quer ensinar aos meninos o que são adjectivos, o que 
são verbos ou…quer dizer…não basta saber tanto quanto se fica a saber quando se tem 3º 
ano ou quando se faz o 4ºano de escolaridade não? Se não então bastava pôr pessoas com 
o Jardim de Infância a dar aulas no Jardim de Infância ou pessoas com o 1ºCiclo a dar 
aulas no 1ºCiclo.

Formação de 
saberes na Língua 
Portuguesa

Articulação de uma 
sólida formação 
científica com a 
prática profissional

Simultaneidade da 
preparação científica e 
didáctica 
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Ligação entre a 
disciplina curricular e a 
disciplina científica de 
origem

...uma coisa é a disciplina curricular, que é aquilo que no âmbito de um currículo se define 
como uma área de saber, de uma área ampla de saber, que é a Língua ou a Ciência 
Natural ou o que for, nós definimos um conjunto de conteúdos que dão corpo a uma 
disciplina curricular, contudo, essa disciplina curricular deve representar bem o que está 
por detrás e antes dela que uma disciplina científica, ou seja, uma área de saber…

Indissociabilidade do 
conhecimento científico 
e da disciplina 
curricular

…conhecimento científico ligado às disciplinas para mim representa a mesma coisa, 
porque, quer dizer, ou em que a disciplina curricular representa de uma forma fiel e 
rigorosa aquilo que é a sua origem, que é a disciplina científica…

A Língua Portuguesa 
como exemplo dessa 
indissociabilidade 

...então se estamos a falar de Língua, por exemplo, já que é sobre isso que quer trabalhar, 
se estamos a falar de Língua não me faz sentido existirem uma ou várias disciplinas 
curriculares ligadas à Língua que não traduzam no seu conteúdo, na forma como estão 
sequenciadas, na lógica que atravessa todo o processo de formação, não me faz sentido 
que essas disciplinas curriculares não representem de uma forma fiel e rigorosa a 
disciplina científica que lhes dá origem e, portanto que não assegurem no seu conjunto de 
aprendizagens para a pessoa que está em formação, que vai ser professor, de domínio 
daquela área científica.

Desdobramento da 
Língua Portuguesa em 
várias disciplinas

Têm Língua Portuguesa no primeiro ano, têm Língua, Leitura e Escrita no 2ºano, uma 
lógica diferente mas em continuidade e têm didáctica da Língua Portuguesa no 3ºano.

Sequência lógica e 
temporal dessas 
disciplinas

Portanto, digamos que tenho conhecimento daquilo que acontece na Língua Portuguesa, a 
própria sequência como isso é feito ao longo da formação, não há uma só disciplina de 
Língua Portuguesa ao longo da formação.

Embricação entre os 
conteúdos e conhecimento 
pedagógico dos conteúdos

Progressão do 
conhecimento ao longo do 
curso
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Cada aluno que sai daqui a cada ano que passa é uma pessoa que da qual nós mantemos o 
rasto, portanto, não acontece com todos, obviamente…
…mas cada aluno que sai é cada amigo que daqui sai…
Os princípios fundamentais no fundo são estes são a exigência e a continuidade da 
aprendizagem, é sobretudo isso!
Portanto, temos esta tranquilidade, o que também para nós nos sinaliza que este espírito de 
continuar a ler, a investigar, a aprender não é?

A exigência não agrada 
a todos

...porque nem sempre estes níveis de exigência que começam por nós próprios agradam a todos 
não é? Há sempre 2 ou 3 alunos que se sentem mal com isso e tal…

…sobretudo, temos tranquilidade, como lhe disse, porque vamos conseguindo manter-lhes o 
rasto e alguns recorrem a nós…
…mas recorrem a nós, sabem que podem recorrer, professora ajude-me lá o que é que eu posso 
ir ler…? Quando não é a mim a outro colega qualquer numa área específica, eu quero fazer um 
projecto de Ciências…Ò professor Fernando…muitas vezes recorrem a ele.

Escola significativa 
e importante

Empenho dos 
formadores na criação 
de um bom clima de 
escola

…esta equipa de pessoas que tem estado a trabalhar aqui nestes últimos 10 anos, digamos 
assim, têm conseguido criar aqui uma, enfim…uma escola significativa e importante.

Apreciação global 
positiva

Boa formação, 
formação sólida dos 
formandos

Mas globalmente sentimos que conseguimos formar bem, de uma forma sólida, estas pessoas…

Aspectos 
positivos

ANÁLISE DE CONTEÚDO DA ENTREVISTA REALIZADA À COORDENADORA DO CURSO
Tema III - Metodologias de construção do conhecimentos na formação do professor

Cada aluno é uma 
pessoa

Clima relacional

Exigência e 
continuidade da 
aprendizagem

Escola como recurso 
pós-formação

Exigência e 
continuidade

Princípios 
fundamentais
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      Boa recepção no 

mercado de trabalho
Agora como eu também lhe dizia, mesmo antes de estarmos a fazer a entrevista propriamente 
dita temos, orgulhamo-nos muito de vermos vários dos nossos alunos ombrear com dezenas de 
candidatos do ensino privado, por exemplo…

Sucesso em concursos 
muito competitivos

Há dois anos atrás foi uma coisa marcante mesmo porque foram três dos nossos finalistas que 
entraram para vagas que havia num colégio em Lisboa, no centro de Lisboa, portanto, havia 
quatro vagas abertas, houve dezenas de candidatos e dessas quatro vagas três foram 
preenchidas por alunos nossos, portanto, isso foi uma coisa… isto é marcante para nós!

Tem bastantes lacunas, ainda à bocadinho lhe dizia não é…? Nós vemos os alunos chegar ao 
4ºano e interrogamo-nos muito sobre o que é que falhou, quando, como, em que momento, quer 
dizer…

…reconhecemos que de facto há lacunas, não há dúvida que há. 

…professora eu agora fui para a Madeira e fiquei colocada num colégio de deficientes, elas têm 
uma coisa chamada populações com Necessidades Educativas Especiais não é? Há muitos 
aspectos que são lacunares…

Estágio como revelador 
de lacunas

como é que nós podemos ver chegar um aluno ao 4º ano e ver fazer coisas no estágio que às 
vezes…não percebemos! Como é que as coisas acontecem não é? Pronto… Contudo, elas 
acontecem de facto!

Dois ou três alunos 
mais fracos

Agora, globalmente eu…querendo ser com toda a sinceridade…globalmente há sempre dois ou 
três alunos que nos escapam e saem fracos e nós sabemos que eles vão sair fracos para o 
terreno e isso custa-nos muito não é?

Aspectos 
negativos

Formandos bem 
sucedidos

Reconhecimento de 
aspectos lacunares da 
formação

Lacunas no 
processo de 
formação
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Categoria Sub-categoria Indicadores Unidades de Registo 
      Saberes em 

transformação rápida e 
contínua

...até porque quanto mais não seja nós vivemos num momento em que 5 anos ou 6 de formação 
inicial ou 4 que sejam, são suficientes para tornar menos actuais os conhecimentos que a pessoa 
está a ter naquele momento…

Inevitabilidade das 
actualizações

…quando chega ao fim 4 anos depois ou 5 anos depois já há coisas que é preciso rever, quanto 
mais não seja por isso…

Queixas dos formandos A maior parte deles queixam-se que não! (que não estão preparados para leccionarem os 
conteúdos de ensino).

Persistência das lacunas 
apesar da exigência

Nós aqui na escola somos muito exigentes nessa matéria e continuamos a perceber que quando 
eles chegam ao 4ºano há muitas lacunas não é? Apesar de ao longo do curso sermos muito 
exigentes eles chegam ao curso com imensas lacunas, imensas.

Nenhuma formação é 
completa

…gosto de ser optimista mas acho que não há nenhuma formação…aquilo que eu sinto 
verdadeiramente…não há nenhuma formação inicial que dê tudo às pessoas.

Nenhum profissional 
sai preparado para toda 
a vida

Eu acho que se os professores…não há nenhum profissional, provavelmente, que saia 
completamente preparado da sua formação inicial…

Inevitabilidade de 
algumas dúvidas

…se as pessoas saem preparados, com dúvidas? Ou se é inevitável não saírem, acho que é 
inevitável sim…

Lacunas ao nível 
dos conteúdos de 
ensino

Limitações 
inerentes à 
formação inicial

Envelhecimento 
dos saberes ao 
longo da formação

114



Categoria Sub-categoria Indicadores Unidades de Registo 
Conhecimento científico 
filtrado atrvés do currículo

…que os alunos aprendam, ainda que tenha isso não deixa nunca de ser 
obviamente uma tradução, filtrada, ainda que filtrada…

Perigo do poder se substituir à 
filtragem

…a escola faz alguma filtragem, ou fazem hierarquias de poder quando os 
professores se demitem dessa função e, muitas vezes, demitem-se da função 
deles próprios fazerem essa tradução do conhecimento científico…

Importância dos conhecimentos 
num dado momento

…a construção do currículo pressuponha um conjunto de opções de escolha 
sobre aquilo que é considerado importante num dado momento, numa dada 
época…

Tradução de um saber 
acumulado

…mas é uma tradução de um conhecimento científico acumulado à época 
digamos. No século XVII era um, hoje século XXI é outro!

Da escola para a escola desde 
que surgiram as escolas

…nem mesmo na época em que as escolas começaram a surgir, ainda que de 
forma muito difusa na educação monástica do século não sei das quantas, no 
século XVII, o currículo não deixava de ser da escola para a escola, não deixava 
de ser uma construção social, tinha…havia coisas por detrás… não deixava de 
ser…

Matéria- prima central nas 
escolas

O currículo é a matéria-prima central que se trabalha na escola e o currículo…

Cruzamento de interesses ...portanto resulta, naturalmente, de processos que cruzam interesses até de 
natureza política…

Da escola para a escola, como 
exemplo a escola salazarista

...no tempo de Salazar o que se fazia na escola era da escola para a escola, o que 
se faz hoje é da escola para a escola obviamente. Não deixa nunca de 
ser……nem nesse tempo…

Construção Social …não há dúvida que o currículo é uma construção social, isso eu penso que não 
há dúvida nenhuma.

Construção 
epistemológica

Dependendo da prespectiva de 
cada um

...claro que depende da perspectiva epistemológica de cada um, mas a minha é 
justamente que o currículo é uma construção social…

O currículo 
como 
construção 
social

Construção sócio-
escolar

Construção sócio-
política

ANÁLISE DE CONTEÚDO DA ENTREVISTA REALIZADA À COORDENADORA DO CURSO
Tema IV - O conhecimento científico e o currículo escolar

O currículo 
como tradução 
de um 
conhecimento 
científico 

Filtragem do 
conhecimento 
científico

Critérios de filtragem
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1 2
…mas isto é uma formação inicial! P1
…embora se considere formação inicial no caso específico dos 
professores os quatro anos da formação.

P1

Início de vida A formação inicial é importante porque é também um princípio de 
uma, de um início de vida não é? De formação que vai desembocar, 
no fundo, num início de um percurso profissional não é? Portanto, 
a formação inicial é importante…

P2

A formação inicial é a fase em que se adquirem precisamente os 
conhecimentos científicos e pedagógicos sobre os quais vão 
assentar outras formas de formação, nomeadamente a formação ao 
longo da vida…

P1

…acho que é de facto importante terem uma noção primeiro da 
teoria, de algo que é um panorama teórico que é o fundamental 
para depois passar a outras coisas, a outras matérias…

P2

Eu costumo dizer que quando as pessoas estão a fazer a sua 
formação o que as escolas, as instituições, dão são ferramentas 
para quando saírem iniciarem uma vida nova profissional e 
saberem pensar…

P2

…os instrumentos para pensar são fundamentais para aprender a 
aprender…

P1

Agora dão ferramentas indispensáveis para se iniciar uma vida 
dignamente, quer dizer, com alguma… com seriedade…

P2

Para que eles no início da sua prática profissional consigam trazer 
beneficamente essas noções que aprenderam…

P2

ANÁLISE DE CONTEÚDO DAS ENTREVISTAS REALIZADAS ÀS PROFESSORAS DE LÍNGUA PORTUGUESA
Tema I: A formação inicial de professores

Construção de alicerces 
para a formação 
contínua

Professoras

Primeiro passo

Aquisição de 
conhecimentos 
científicos e 
pedagógicos

Aquisição de 
capacidades cognitivas

Sub-categoria Indicadores Unidades de Registo

Início de um percurso 
profissional

Anexo 14 - Análise de Conteúdo da entrevista às professoras

Categoria

Finalidades atribuídas
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1 2
Professoras

 

Sub-categoria Indicadores Unidades de Registo

    

Categoria

 Desenvolvimento de 
capacidades

...numa formação inicial os principais objectivos são precisamente 
os objectivos que se prendem com os saberes, com a capacidade de 
relacionar, contextualizar, sistematizar, de relacionar em 
articulação com a prática…

P1

Desenvolvimento de 
atitudes

...que passa também pelo saber, pelo saber ser, pelo saber 
aprender, portanto são os quatro pilares da formação segundo 
Jaques Delors e do relatório da UNESCO…

P1

Articulando disciplinas 
de formação geral e 
específica

…é evidente que há disciplinas no âmbito da formação geral, há 
mais específicas…

P2

Articulando disciplinas 
de formação científica e 
pedagógica

...há disciplinas com características mais, mais pedagógicas, 
outras com características mais científicas…

P2

Considero que todas (disciplinas) são importantes, aliás elas estão 
articuladas, é uma grande vantagem no 1ºCiclo é a articulação 
entre elas…

P1

...eu não posso atribuir uma maior importância nisto ou naquilo, 
eu posso é atribuir importância em algo que esteja suficientemente 
associado, interligado inteligentemente para que possa produzir 
algo…

P2

O estágio é o momento em que há uma actividade de mediação 
entre as leituras feitas, os conhecimentos adquiridos nas aulas 
teóricas…

P2

A colocar isso, a analisar corpos, analisar situações de 
comunicação da aula, tem que se problematizar essas situações 
com a ajuda dos conhecimentos teóricos e depois generalizar, ver 
noutras situações que problemas é que se podem colocar. Portanto, 
é uma articulação da teoria e da prática... 

P1

Articulação curricular

Importância de todas as 
disciplinas

Valorização do estágio Momento de 
articulação dos 
diferentes saberes
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Professoras

 

Sub-categoria Indicadores Unidades de Registo

    

Categoria

 Ora bem, os conhecimentos científicos, se eu entendo bem a 
questão…os conhecimentos científicos estão inseridos dentro de 
uma estrutura completa de ensino não é? E eu nunca posso 
dissociar o conhecimento científico depois do conhecimento na 
prática e eu acho que é importante…E a prática virá, é uma coisa 
indispensável sem dúvida, mas virá associada a isso, portanto, é 
uma decorrência, nunca se pode de repente começar por fazer uma 
prática sem o suporte teórico, eu acho que isso é fundamental!

P2

…a teoria e a prática, nunca posso dissociar uma coisa da outra! P2

…no geral o que eu acho é que os estágios são mais virados para a 
componente prática.

P1

...depois a situação de ter que passar para uma outra linguagem, 
para poder explicar aos alunos e para levar os alunos a que eles 
percebam os tais exercícios de conceptualização…

P2

...que analisem os casos e cheguem a regras… P2

…mas a formação científica está lá incluída, agora poderá 
contribuir para eles fazerem uma reflexão mais aprofundada e 
mais consciente daquilo que aprenderam, eu acho que pode ser 
isso, que pode ser…pode ser que não, depende então também do 
aluno, se tiver em condições de saber fazer a sua reflexão pessoal 
acho que contribui grandemente…

P2

Considerando o estágio 
como remate do 
percurso académico

O estágio é muito importante porque no fundo é o remate de todo 
um percurso académico não é?

P2

Momento de 
transposição dos 
saberes para a prática

Momento de reflexão
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Professoras

 

Sub-categoria Indicadores Unidades de Registo

    

Categoria

 …a primeira função é ensinar… P1
… o professor se se limitar a gerir só as actividades é muito pouco, 
eu costumo dizer aos meus alunos, um professor é pago para 
ensinar.

P1

Não recear o termo 
ensinar

Portanto, não tenhamos medo do termo ensinar… P1

Ensino como função 
democrática de 
exigência

Ora a função da escola é uma função democrática, no dia em que a 
escola se demitir dessa função democrática de exigência, de rigor e 
em que o professor deixar de ensinar efectivamente, estamos mal…

P1

O professor como 
mediador entre os 
saberes e as pessoas

…depois é evidente que é a função de mediação, da mesma 
maneira que os média fazem as mediações entre os saberes que vão 
circulando e as pessoas. O professor é outro profissional da 
comunicação que tem essa função mais forte porque a escola não é 
gerida por lógicas comerciais, e o professor tem essa função de 
mediação também, mas a mediação implica que haja sempre 
saberes e a questão da mediação entre os saberes e as pessoas….e 
é essa a função fundamental do professor.

P1

Ensino como 
intercâmbio e relação 
interpessoal

…o ensino é menos do que a tal “Cátedra” do que estar 
exactamente nesse ambiente de partilha de troca de ideias, de 
reflexão interpessoal, acho que sim.

P2

…no Ensino Superior em geral, de uma maneira geral, tem que se 
dar alguma força à componente científica porque senão o resto fica 
sem suporte não é?

P2

…nunca se pode de repente começar por fazer uma prática sem o 
suporte teórico, eu acho que isso é fundamental!

P2

Portanto, esses conhecimentos científicos são no fundo a base, os 
alicerces que eles terão para toda a vida não é?

P2

Ensino como função 
primordial do professor

Valorização da função 
de ensino

Competência científica Assegurando uma base 
científica sólida

Aquisição de 
Competências

119



1 2
Professoras

 

Sub-categoria Indicadores Unidades de Registo

    

Categoria

 ...embora às vezes os alunos digam…há sempre vozes… Muita 
teoria! Muita Teoria! Mas como é que eles querem fazer sem 
alguma teoria? É impossível! Porque isto não são cursos 
profissionais, são cursos que têm que ter alguma solidez e é isso 
que eles às vezes não entendem muito bem, mas depois vêem…

P2

Sim é fundamental esse conhecimento de início, acho que é muito 
importante tudo o que dá origem a um panorama científico, a uma 
inserção daqueles domínios…

P2

É isso que eu acho, que é fundamental uma componente científica 
nos vários domínios…

P2

…o conhecimento científico é sem dúvida importante! P2

Porque um professor não pode só ensinar bem, não pode ter só 
uma formação científica formidável, se não tiver a parte da 
intuição, do bom senso, da metodologia e da humanização, porque 
isso também é uma componente muito importante! Porque nós 
vemos professores óptimos e não sei quê que têm a parte formativa 
mas têm a parte humana menos boa e isso vai logo gerar choques e 
pronto!

P2

…exactamente pelo que eu disse há bocadinho, a vertente humana, 
não é? Também tem um papel de gestor, gestor do ambiente, gestor 
das relações interpessoais, por aí fora…

P2

E depois organizarão da melhor maneira possível, que eles 
entenderem e farão a ponte com a prática não é?

P2

Depois as pessoas terão que fazer a sua própria síntese dos 
acontecimentos e engrenar as coisas no sentido de aplicar a 
prática com proveito não é? É isso!

P2

 Construindo ligações 
da teoria à prática

Competência relacional Capacidade de criar um 
clima favorável de 
relações interpessoais 
com futuros alunos

120



1 2
Linguagem entre outras 
formas de linguagem

…a Língua Portuguesa está nas expressões e está relacionada é uma forma 
de linguagem entre outras formas de linguagem e portanto os documentos 
que nós lemos são híbridos, são documentos que relevam de outras 
linguagens…

P1

Coexistência e relação com 
outras formas de expressão

...portanto as expressões, a expressão plástica nomeadamente, a expressão 
musical são formas de expressão…

P1

Carácter transversal ...por outro lado, falar de Matemática ou falar em Ciências é falar em 
Língua Portuguesa, portanto todas as áreas são importantes no 
desenvolvimento portanto não há que hierarquizar, embora efectivamente a 
Língua Portuguesa seja uma disciplina transversal...

P1

Língua Portuguesa 
fundamental a par com a 
Matemática

…neste momento não estou a ser parcial porque sou professora de Língua, 
mas eu acho que o português, a Língua Portuguesa é fundamental e aliás, 
isso também é o reflexo das opiniões dos alunos…o português é fundamental 
na formação bem como outras disciplinas fulcrais também que toda a gente 
conhece, a Matemática, as Ciências, o Meio Físico, por aí fora…eu acho que 
é muito importante... 

P2

Importância reconhecida a 
nível governamental

...não é por acaso que surgem mesmo ao nível governamental duas 
disciplinas fundamentais, portanto, o português, desenvolvimento da Língua 
não é?

P2

O Português e a Matemática 
como pilares da formação

O resto também é importante, naturalmente, mas se nós quisermos os pilares 
verdadeiramente…eu penso que é o português e a Matemática…

P2

IndicadoresSub-categoria

ANÁLISE DE CONTEÚDO DAS ENTREVISTAS REALIZADAS ÀS PROFESSORAS DE LÍNGUA PORTUGUESA

Importância 
atribuída

Disciplina 
fundamental na 
formação

ProfessorasCategoria

Forma de 
Expressão

Tema II: A Língua Portuguesa na formação do futuro professor

Unidades de Registo

121



1 2
IndicadoresSub-categoria

 

ProfessorasCategoria

  

Unidades de Registo

Desenvolvendo um 
conhecimento fonológico, 
lexical, semântico, 
morfológico e sintáctico

…uma competência linguística com a dimensão fonológica, lexical, 
semântica, morfológica e sintáctica…

P1

Dando competências nas 
dimensões referentes e na 
pragmática

…a Linguística, a competência linguística implica que os alunos tenham 
conhecimento da fonologia, conhecimento da sintaxe, da morfologia, da 
semântica, da pragmática e, portanto, todos os níveis são fundamentais, 
portanto, é uma formação indispensável…

P1

Escrevendo e falando 
correctamente, tendo 
consciência da Língua

Olhe, é escreverem e falarem com correcção e terem consciência da 
estrutura da Língua…

P2

Sabendo dominar o erro 
conhecendo as regras da 
estrutura linguística

...saberem dominar o erro, por exemplo, saberem corrigir, porque quem 
corrige conhece as regras da estrutura da Língua, acho que isso é o 
fundamental!

P2

Competência sócio-
cultural

Desenvolvendo um 
conhecimento referencial, 
conhecendo formas de 
tratamento e rituais 
comunicativos

…uma dimensão de ordem referencial, uma dimensão ou uma competência 
de ordem sócio-cultural, por exemplo, compreende tudo o que é, todos os 
conhecimentos que se prendem com as formas de tratamento, por exemplo, 
com os rituais comunicativos…

P1

Desenvolvendo a dimensão 
discursiva enquanto 
estruturação dos 
conhecimentos

...e uma dimensão de ordem discursiva que se prende com a estruturação de 
todos os conhecimentos…

P1

Desenvolvendo a 
competência pragmática

Isto tudo dá aquilo que se entende por competência comunicativa, 
competência que é de ordem pragmática, que é de ordem do fazer…

P1

Competências a 
desenvolver

Competência 
comunicativa

Expressão correcta 
escrita e oral

Domínio das 
dimensões 
linguísticas
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IndicadoresSub-categoria

 

ProfessorasCategoria

  

Unidades de Registo

Estruturando os saberes em 
uso

...como as próprias competências são saberes em uso e, portanto, esses 
saberes podem-se estruturar dessa forma e é dessa forma que aparece, por 
exemplo, nos próprios programas…

P1

Sendo capaz de desenvolver 
essas competências nos 
alunos

É a competência comunicativa em todas as suas dimensões como eu referi há 
bocado, na dimensão linguística, na dimensão referencial, na dimensão sócio-
cultural e na dimensão discursiva, são essas dimensões que são 
fundamentais para o professor depois poder desenvolver essa competência 
junto dos alunos…

P1

Seguindo as competências 
no programa

Ao nível da Língua Portuguesa têm aquilo que eu lhe disse, são as 
competências que estão definidas…neste momento estão definidas…podem-
se definir é evidente que podem-se definir pela via da competência 
comunicativa…

P1

Desenvolvendo um 
conhecimento sobre os 
referentes

...a competência referencial que é com conhecimento sobre os 
conhecimentos, sobre os referentes…

P1

Possuindo competências 
metacognitivas

…o professor tem que ter uma competência e uma metacompetência…

Desenvolvendo um 
conhecimento que permita 
identificar como a Língua é 
apreendida pelas crianças

...nomeadamente uma competência metalinguística e metacognitiva para 
perceber como é que as próprias crianças se movimentam e como é que 
acedem aos conteúdos…

P1

Competências 
metalinguísticas e 
metacognitivas
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IndicadoresSub-categoria

 

ProfessorasCategoria

  

Unidades de Registo

Competência exigida perante 
a diversidade de população 
escolar com Língua 
Portuguesa não materna

…gostava de salientar a questão da dimensão da competência 
pluricomunicativa que foi uma das dimensões que não referi até agora, 
competência pluricomunicativa que me parece cada vez mais necessária na 
medida em que nas escolas portuguesas, como sabe, uma grande parte da 
população escolar no 1ºCiclo é de Português Língua não materna essa, por 
exemplo, é uma dimensão que nós temos, por exemplo, na Cadeira de 
Educação Plurilingue...

P1

Exigindo formação na área 
do Português como língua 
não materna

...não sendo de Língua Portuguesa no sentido tradicional é uma necessidade 
urgente de formar os professores na área do Português Língua não materna.

P1

Lidando com linguagens 
virtuais

…está a documentação toda no site do Ministério da Educação, está muita 
documentação sobre Português Língua não materna e essa dimensão de 
competência plurilingue para tratamento não só do Português mas das 
outras línguas, da intercompreensão, do tratamento das outras linguagens 
virtuais… esta é precisamente uma dimensão de enfatizar.

P1

Competência 
pluricomunicativa/
plurilingue
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Observando no terreno e 
integrando os dados 
obtidos

…a minha área é uma área da didáctica das línguas, didáctica do 
português, portanto, nessa medida tem uma dimensão que é uma 
dimensão de observação do terreno…

P1

Problematizando e 
construindo 
instrumentos 
conceptuais de análise

...de problematização de conceptualização, construção de instrumentos 
conceptuais que expliquem essa situação de construção de análise e 
depois de implicações no terreno, portanto é essa dimensão integradora 
que caracteriza a própria didáctica…

P1

Construindo um 
referencial teórico após 
a observação de casos

Eu falei há bocado precisamente na perspectiva da didáctica. Na 
perspectiva da didáctica é uma perspectiva de observação, observação 
através de casos, estudo de casos, estudo de problemas, a partir daí há 
necessidade de construir um referencial teórico, (como você está a fazer 
na própria tese de mestrado), há necessidade de construir, de ir buscar 
os autores que trabalharam determinados assuntos, as gramáticas, os 
instrumentos, os dicionários que explicam o funcionamento.

P1

Processos de 
aquisição de 
conhecimento já 
feito

Investigando, 
consultando, 
seleccionando e 
confrontando a 
informação

…ao nível da apresentação de…sei lá…de conceitos, e teóricos que 
apresentam as suas opiniões sobre o mesmo assunto não é? Remeter 
para bibliografia, para saber consultar e fazer a triagem daquilo que é 
essencial nessa teoria, por exemplo, eu acho que isso é muito importante. 

P2

Unidades de Registo 

ANÁLISE DE CONTEÚDO DAS ENTREVISTAS REALIZADAS ÀS PROFESSORAS DE LÍNGUA PORTUGUESA
Tema III: Metodologias de construção do conhecimento na formação do professor

ProfessorasCategoria Sub-categoria

Processos de 
construção a partir 
do terreno

Processos de 
construção do 
conhecimento 
didáctico

Indicadores
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Unidades de Registo ProfessorasCategoria Sub-categoria

  
   

 

  
  

 

Indicadores

Adquirindo metodologia 
de estudo

E exactamente a teoria também é muito importante por isso, porque os 
alunos em geral começam a perceber como consultar as coisas, o que é 
mais importante, e aí tem também um bocadinho da metodologia de 
estudo não é? Como é que vai consultar aquela teoria? Remete para 
aquele autor, aquele autor fala daquilo de uma maneira, há outro que 
falará daquilo com outra perspectiva e penso que são essas pesquisas, 
esse sentido de pesquisa e de investigação que deve ser fundamentado 
grandemente no aluno…

P2

Combatendo a debitação …as pessoas quando são muito novas não se apercebem…aquele estudo 
é aquilo e depois têm a tendência para debitar, para mecanizar, para 
memorizar e isso não é produtor de pensamento crítico, isso é muito 
importante…

P2

...eu acho é que a pessoa nessa altura mergulha num mundo 
completamente desconhecido, muitas vezes até se sente um pouco 
desamparada, está sozinha porque não sabe para onde é que se há-de 
mexer mas depois começa a articular as coisas, lê daqui, lê de além…

P2

…nos alunos em geral que é muito importante, as pessoas não estarem à 
toa e de uma maneira mecânica transmitirem e transcreverem aquilo que 
lêem só não é? Debitam aquilo e não reflectem! Isso é uma fonte de 
reflexão…

P2

…na decorrência da minha vida profissional deixei de os massacrar, não 
é massacrar, enfim é entre aspas, mas é de dar tanta ênfase logo à 
componente teórica, dou sim sempre uma introdução teórica e remeto-os 
e faço-os fazer fichas de leitura, por exemplo…

P2

…faz ficha daqui, faz ficha de acolá e fazer fichas de leitura é um método 
óptimo para aprender, para aprender a pesquisar e, portanto, eu acho 
que isso é um método muito importante para a pessoa começar a pensar, 
a ter sentido crítico…

P2

Desenvolvendo o 
pensamento crítico e a 
reflexão

Realizando fichas de 
leitura

Aprofundamento 
do conhecimento 
teórico

Promoção do 
pensamento crítico
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Indicadores

Confrontando 
pensamentos diferentes

...olha lá aquele diz uma coisa, mas aquele diz outra, vamos ver como 
eles se podem relacionar ou até não, não é? E isso eu acho que é um 
ponto muito importante.

P2

Apresentando oralmente 
conteúdos teóricos

…remeto-os para aquele autor e fazem até inclusivamente apresentações 
orais sobre conteúdos teóricos, sobre coisas teóricas, que até gostam de 
fazer porque vêem-se envolvidos, por exemplo, o signo linguístico, 
imaginemos, vão fazer apresentações orais sobre várias matérias 
teóricas, que são do âmbito, que se está a dar na altura…

P2

Centrando nas diversas 
componentes

…têm uma percepção, mas a partir daí canalizo muito para trabalhar no 
fundo a Língua não é? Nas suas diversas componentes e eles gostam. 
Portanto, fazem muito exercício do estilo sei lá, mesmo da parte 
gramatical, desde relações lexicais, gramática disto e daquilo, 
polissemia, etc.

P2

Levando à aplicação da 
teoria

 Portanto, faço uma introdução, fazem algo teórico sim mas não os 
canso a massacrar uma aula inteira naquilo e então depois diversifico e 
vão, portanto, trabalhar a Língua na sua estrutura, tanto lexical, como 
gramatical percebe? Portanto, faço assim, diversifica e acaba por 
abarcar os dois campos!

P2

Proporcionando 
exercícios práticos

É sempre nesta perspectiva de os pôr a trabalhar um bocadinho, ler 
textos teóricos, mas ler de uma maneira envolvente e depois trabalhar a 
estrutura da Língua.

P2

Exercitação do 
domínio da Língua

Definição de 
processos de 
aquisição de 
saberes na Língua
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Indicadores

...portanto, não é preciso dizer mais nada, é fundamental os primórdios 
estarem bem fundamentados nas cabeças deles…

P2

…mas digo-lhe tenho dado Língua Portuguesa sempre com alguma 
componente da Linguística, alguma, os primórdios e tenho mesmo a 
cadeira de linguística que é no fundo uma cadeira incipiente não é? É 
uma linguística de um semestre passa num instante.

P2

Preparando para o 
exame de Língua

A Linguística é fundamental tanto mais agora no final desta formação, 
esta formação que começou agora à luz de Bolonha chegando ao fim, 
estes futuros profissionais, terão que fazer sempre um exame de Língua, 
têm que fazer um exame de Língua e de conceitos de Linguística...

P2

Constituindo um veículo 
de categorias 
linguísticas

A Literatura, porque a Literatura apresenta muitos textos que são, que 
vinculam essas categorias, as categorias morfológicas e sintácticas…

P1

Proporcionando 
conhecimentos 
referenciais

...por outro lado, os conhecimentos de ordem referencial… P1

Proporcionando 
conhecimentos sócio-
culturais

...de ordem sócio-cultural, são vinculados através da Literatura, entre 
outras formas de expressão portanto.

P1

Trabalhando os 
primórdios da 
Linguística

A Linguística 
como base do 
conhecimento da 
Língua

A Literatura

Conteúdos 
valorizados na 
formação
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Indicadores

Trabalhando o universo 
literário actual

…a Literatura em geral é uma das minhas paixões e, portanto, acho que 
é importante as pessoas terem uma dimensão da narrativa e de tudo o 
que há e o que foi produzido e o que se produz agora que é muito 
importante. As pessoas actualmente lêem pouco como sabe, por vários 
motivos, que aqui não vem ao caso, mas de facto a Literatura é uma 
coisa fundamental até na aprendizagem. 

P2

Comtemplando a ficção 
e a não ficção

As narrativas, a ficção e a não ficção também, mas aqui está no sentido 
da Literatura de ficção nas várias componentes da Literatura e acho que 
é muito importante as pessoas terem conhecimento disso, daquilo que foi 
a nossa… não falo para trás que quer dizer em tempos recuados que é 
um bocado complicado...

P2

Proporcionando 
conhecimento sobre a 
literatura actual

...penso que é mais importante agora ter conhecimento do Universo 
literário actual, moderno, quer dizer, a partir do século passado não é? 
Do século XX…

P2

Importância 
atribuída à 
Literatura e 
Linguística

Reconhecidas como 
indispensáveis na 
formação

…ambas têm um lugar na formação, são indispensáveis na formação de 
qualquer professor, nomeadamente, qualquer professor do 1ºCiclo!

P1
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É uma formação rigorosa e que engloba aquilo que eu disse à bocado… P1

...é uma formação com rigor… P1

Forte articulação entre 
teoria e prática

...uma dimensão de forte articulação entre a teoria e a prática… P1

Proporcionando ocasiões 
de análise de situações e 
teorização

...em que os alunos analisam diferentes casos, diferentes situações na prática, 
por exemplo, e que articulam com os conhecimentos que adquirem com as 
categorias de explicação, de conceptualização…

P1

Articulação reconhecida 
pelos alunos

Ainda lhe posso dizer que nos últimos relatórios, portanto, essas dimensões 
costumam ser sublinhadas, por exemplo, pelos alunos, não sei o que é que os 
alunos vão dizer mas de uma maneira geral têm sido dimensões sublinhadas 
nos relatórios de avaliação, a questão do rigor, a questão da articulação entre 
a teoria ...

P1

Formação realizada com 
trabalho

..com trabalho… P1

Empenho de formadores 
e formandos

...com muito empenho quer dos alunos, quer dos professores… P1

Formação bem 
fundamentada

…eu acho que o curso no seu geral tem, é bem fundamentado… P2

Formação coerente ...e tem alguma coerência… P2

Professoras
Rigor e articulação 
da teoria e da 
prática

Empenho

Fundamentação

ANÁLISE DE CONTEÚDO DAS ENTREVISTAS REALIZADAS ÀS PROFESSORAS DE LÍNGUA PORTUGUESA
Tema IV: Apreciação sobre a formação inicial de professores na E.S.E.

Formação rigorosaPrincípios 
fundamentais
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  Em termos gerais, sem dúvida… esta escola aliás está bem cotada no mercado, 

digamos assim...
P2

…eu acho que dá e o curso está bem cotado aliás isso é conhecido! P2

Boa impressão das 
pessoas

...acho que as pessoas todas têm uma boa impressão da escola… P2

Desenvolvimento da 
dimensão dos conteúdos

...e como lhe disse, eu tenho sempre a dimensão dos conteúdos muito presente... P1

Desenvolvimento da 
dimensão referencial

...portanto, a dimensão referencial… P1

Desenvolvimento da 
dimensão sócio-cultural

...mas as outras dimensões também a sócio-cultural por exemplo, também há 
uma grande insistência na dimensão sócio-cultural…

P1

Desenvolvimento da 
dimensão relacional

...considero que são profissionais que…que muitos deles desenvolveram as 
competências profissionais, as competências de ordem relacional…

P1

Proporciona uma 
formação boa aos 
formandos

…penso que dá de facto uma formação boa! P2

Instituição bem cotada 
no mercado de trabalho

Aspectos 
positivos

Reconhecimento 
pelo mercado de 
trabalho

Êxito no 
desenvolvimento 
de competências
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  Lacunas de formação ao 

nível do conhecimento 
da Língua Portuguesa

...se me perguntar se eu estou perfeitamente satisfeita com o nível de 
conhecimento da Língua Portuguesa que os alunos têm no final do curso às 
vezes tenho algumas dúvidas porque me parece que apesar do investimento que 
é feito na escola ser grande, ainda há muitas dúvidas em termos de…

P1

Lacunas curriculares …independentemente de lacunas curriculares, disto ou daquilo, uma coisa… 
mais peso para aqui, mais peso para acolá, menos peso dali…

P2

A formação inicial não 
consegue proporcionar 
tudo aos formandos

À partida, naturalmente, não se fazem milagres, não é? Mas em qualquer 
instituição de formação de Ensino Superior não há ninguém que fique com tudo 
na mão assim que tem o diploma,  não é?

P2

Inevetabilidade de 
lacunas

Portanto, é assim, é abrir portas, nunca ninguém dá, nunca nenhuma 
instituição dá as coisas de mão beijada, nem há receitas para o que quer que 
seja não é? Para qualquer coisa não há receitas!

P2

Limitações da 
formação inicial

Aspectos 
negativos

Lacunas da 
formação inicial
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As expectativas não eram muito elevadas. 
Pensava que iria adquirir conhecimentos através 
de aulas expositivas…

A4

Pensava que a teoria seria o essencial neste tipo 
de cursos…

A4

Expectativas de pouca prática ...e iria ter pouca prática. A4

Expectativa não realizada 
não se verficando o 
predomínio da teoria

No entanto, e felizmente, isso não aconteceu. A4

Preparação para 
leccionar

Adquirindo receitas e 
fórmulas para ensinar

No entanto, tinha a expectativa de que nos iriam 
ser fornecidas receitas ou fórmulas para que os 
alunos adquirissem conhecimentos…

A4

ANÁLISE DE CONTEÚDO DAS ENTREVISTAS REALIZADAS ÀS ALUNAS
Tema I: A formação inicial de professores

Predomínio da teoria 
sobre a prática

Alunas

Expectativas de muita teoria

Sub-categoriaCategoria Unidades de RegistoIndicadores

Anexo 15 - Análise de Conteúdo da entrevista às alunas

Expectativas ao 
ingressar
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Alunas

   

Sub-categoriaCategoria Unidades de RegistoIndicadores

  …porque entrei aqui a pensar: Bom, vão-me 
explicar mais ou menos como dar aulas, a 
melhor forma de o fazer e será tudo mais fácil! E 
é esta a percepção que as pessoas têm lá fora 
quando falam connosco…

A2

Achava ainda que nos iam preparar para dar 
aulas e pronto mais nada!

A4

Aprendendo a melhor forma 
de dar aulas
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  Eu pensava que, como já disse, que bastava 
gostar de crianças e ter um pouco de jeito para 
lidar com elas, pensava que o resto depois era 
fácil.

A3

Pensa que é fácil, que é ter uma vocação e que 
gostar de crianças basta!

A3

Expectativa não realizada 
pela pluralidade de papéis 
docentes

Não é bem assim, um professor hoje em dia tem 
muitos papéis a assumir como sabemos…

A3

Dificuldade de dar aulas ...e também não é assim tão fácil saber dar 
aulas…

A3

Curso exigindo muita 
dedicação

Bom, eu não tinha noção, sinceramente, não 
tinha noção nenhuma daquilo que é o curso de 
professores do 1ºCiclo, nunca pensei que fosse 
um curso que exigisse tanta dedicação, não é um 
curso difícil, não é difícil faz-se bem, eu acho... 

A1

Curso exigindo muito 
trabalho

...mas sinceramente não tinha noção do quão 
trabalhoso é que era. Eu cheguei aqui mesmo a 
pensar, e se calhar é o que a maior parte das 
pessoas tem na ideia e já me têm dito, que o 
curso de professores, aquilo é fácil, mas não é, é 
muito trabalhoso!

A1

Gosto por crianças seria 
suficiente

Expectativas versus 
realidade
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  Mas depois ao entrar para o curso vi que de 
facto era muito trabalhoso, tínhamos que dar 
muito de nós e tínhamos que encarar a profissão 
com outros olhos. Mas depois de entrar nessa 
nova perspectiva achamos que é muito 
interessante…

A3

...e é por isso que eu acho que tivemos que 
aprender a fazer uma transformação de tudo o 
que nós tínhamos para depois estarmos aptos às 
aprendizagens aqui dentro…

A2

Reconhecendo o papel do 
formando na construção das 
suas práticas

Com o tempo, também, reconheci que as 
práticas teriam de ser descobertas por mim e 
teria de me adaptar aos contextos escolares dos 
alunos…

A4

Construindo novas 
representações da profissão

…é claro que depois a partir do momento em 
que se entra e se começa a esclarecer a 
profissão do professor, o que é ensinar, 
começamos a ver uma parte do nosso mundo 
cair, mas é importante que se faça esse rombo, 
entre aspas, dos conhecimentos que trazemos lá 
de fora para depois podermos entrar no espírito 
que é necessário para a profissão

A2

Desmontando ideias pré-
concebidas

Finalidades atribuídas 
à formação

Construir um conceito 
de Profissionalidade
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  Eu acho que não é tanto a nível científico, 
porque isso já é suposto trazermos mas a nível 
estratégico, como é que vamos aplicar certas e 
determinadas coisas, acho que é muito 
importante…

A1

…sabermos algumas estratégias para lidar com 
as várias crianças que vamos ter na sala de 
aula…

A3

…as didácticas, para mim acho que é o 
essencial…

A1

Adquirindo conhecimentos 
científicos

Científicos, estratégicos…sei lá…não sei….acho 
que são os essenciais…

A1

Os elementos mais importantes…eu penso que 
são dois elementos fundamentais, primeiro os 
conhecimentos científicos e depois a parte da 
prática profissional…

A2

Depois eu penso que é por aí que é importante, 
mesmo a nível de formação futura que se 
integrem sempre estas duas áreas apesar depois 
na prática irmos desenvolvendo ao longo dos 
anos que vamos trabalhando mas é sempre 
importante nos primeiros momentos, para que a 
imersão na prática não seja um choque tão 
grande…

A2

Adquirindo estratégias de 
ensino

Proporcionar as 
componentes de 
formação

Articulando a formação 
científica/teórica e prática
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  Reconhecendo o 
conhecimento científico 
como base da prática

Lá está, os conhecimentos científicos e a prática. 
Os conhecimentos científicos porque é 
impossível ter uma boa prática sem se saber do 
que se está a falar 

A2

Aprendendo a seleccionar e 
seguir conteúdos adequados 
às turmas

...da transformação que se tem que fazer do 
conhecimento para que os alunos possam lá 
chegar e depois a prática, a gestão e 
conhecimento dos conteúdos para aquela 
turma…

A2

Aprendendo a planificar e 
definir prioridades

...as planificações que são feitas, as prioridades 
a definir, as estratégias que melhor se adaptam 
a cada aluno, penso que são esses os 
conhecimentos fundamentais…

A2
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  Sendo confrontados com a 
realidade do terreno

Penso que os conhecimentos científicos são 
fundamentais e o desenvolvimento de uma 
prática profissional também. Os conhecimentos 
científicos e a prática devem estar ligados e até 
vai ser mais fácil para nós quando chegarmos às 
escolas se essa ligação tiver sido bem 
conseguida. Acho que quando estamos em 
formação devemos ser confrontados com a 
realidade do terreno e devemos pegar pelo que é 
mais directo, que é a sala de aula. Na sala de 
aula é que vai ser o nosso dia-a-dia não é?

A3

Verificando as estratégias 
como oportunidade de 
desmontar situações

Na minha opinião, os elementos mais 
importantes na formação de Professores são a 
teoria estudada e os estágios. A oportunidade de 
desmontar situações vivenciadas na prática…

A4

Encontrando respostas com 
fundamento teórico

...encontrando respostas com fundamento 
teórico e novas soluções para determinadas 
situações são muito importantes para que a 
prática profissional se construa com sucesso…

A4

Sabendo aplicar a teoria com 
coerência

Deverá também possuir conhecimentos práticos 
para se aplicar a teoria com coerência e 
profissionalismo…

A4
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  Por isso devemos estar minimamente preparados 
para ensinar os conteúdos do programa do 
1ºCiclo…

A3

Um dos elementos mais importantes será uma 
preparação mínima para estarmos numa sala de 
aula. Além de sabermos as matérias devemos 
saber como transmiti-las, qual a melhor maneira 
de os nossos alunos aprenderem essas matérias, 
um futuro professor deve ter um conhecimento 
básico sobre isso…

A3

Adquirindo um 
conhecimento básico 
científico-didáctico

Um professor à saída da formação inicial deverá 
ter conhecimentos teóricos suficientes, para que 
ao entrar no ensino seja capaz de proporcionar 
aos seus alunos as condições necessárias para 
que estes adquiram conhecimentos…

A4

Tendo preparação para 
leccionar os conteúdos de 
ensino

140



1 2 3 4
   

  

Alunas

   

Sub-categoriaCategoria Unidades de RegistoIndicadores

  Aprendendo com o professor 
cooperante, colegas e 
professores da E.S.E

Acho que adquirirmos uma base teórica com os 
professores da E.S.E é algo indispensável e 
depois também é importante podermos estar em 
contacto com o trabalho de outros professores, 
como é o caso dos professores cooperantes. 
Acho que podemos aprender com esses 
professores, observando-os e ouvindo o que nos 
podem ensinar, em termos de prática são eles 
que, se calhar, nos ensinam mais…

A3
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  Os feedback’s, a visualização de outros 
professores a actuar, como é o caso dos 
cooperantes, a partilha de experiências por 
parte dos colegas e professores, constituem 
elementos, também, muito construtivos para a 
nossa prática profissional…

A4

Conhecendo as escolas de 
hoje

Deve em primeiro lugar estar consciente do 
panorama, ou melhor, deve ter uma noção do 
que são as escolas hoje em dia.

A3

Preparação para lidar com a 
realidade do ensino

Depois deve estar preparado para lidar com 
várias situações, deve conhecer os documentos 
que orientam o ensino, deve saber as matérias 
de ensino, deve saber algumas estratégias para 
ensinar as matérias, deve saber definir 
prioridades, deve ser flexível…

A3
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  Colocando-se o professor no 
papel de aluno

Eu acho que primeiro que tudo o professor tem 
que se pôr no papel de aluno e pensar na sua 
experiência para não cometer os mesmos erros 
que, se calhar, já observou nos professores que 
teve e dirigir o máximo possível o ensino para os 
alunos.

A1

Partindo das 
experiências/saberes dos 
alunos

Acho que é muito importante partir deles, das 
experiências deles, é o mais importante, porque 
o ensino torna-se muito mais agradável para os 
alunos e acho que eles aprendem muito partindo 
das experiências deles, partindo de tudo o que 
eles sabem e a partir daí…das vivências deles…

A1

Direccionando o ensino para 
os alunos

…acho que é o mais importante, direccionando 
sempre para eles...

A1

Conhecimento dos 
currículos de ensino

Partindo do programa 
nacional

Na formação inicial eu penso que partiria muito 
do currículo e do programa nacional, do que já 
está definido…

A2

Construção dos 
conteúdos de formação

Sugestões de 
metodologias de 
formação inicial
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  Esclarecendo objectivos e 
competências

...por vezes, eu senti isso no 1º e no 2º anos, que 
eu lia o programa e o currículo e nem sempre as 
competências e objectivos são claros, para o 
conteúdo, o que se pretende para os alunos, 
penso que esse esclarecimento foi feito e deve 
continuar a ser feito e depois cada professor 
deve investir na sua formação e nos 
conhecimentos que deve adquirir...

A2

Definindo pontos-chave que 
os alunos devem trabalhar

...porque é impossível num curso trabalhá-los 
todos mas pelo menos os pontos-chave, os 
pontos essenciais que estão definidos penso que 
é importante serem trabalhados…

A2
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  Trabalhando alguns 
conteúdos e formas de 
ensinar

Penso que deveríamos trabalhar uma série de 
conteúdos, de matérias que estão presentes no 
programa e algumas maneiras de os aplicarmos 
na sala de aula. Ao fazermos isso acho que o 
nosso leque de escolhas e opções de ensinar será 
muito maior e, se calhar, até ficamos mais 
confiantes e mais preparados!

A3

Permitindo alargar o leque de 
opções

Talvez por aí…tentar criar uma série de 
situações para percebermos as nossas opções, 
pois os conteúdos de ensino são a nossa matéria-
prima para moldarmos de acordo com a turma e 
transmitirmos e trabalharmos esses conteúdos 
da melhor forma que soubermos…

A3

Trabalhando os conteúdos no 
estágio

No estágio também podemos trabalhar essa 
parte dos conteúdos sem dúvida! 

A3

Aliando conteúdos e 
estratégias de ensino

Porque ao planificarmos e pormos em prática 
essa planificação também estamos a fazer esse 
trabalho de pegar nos conteúdos, voltar a rever 
essas matérias de ensino e estamos a pensar em 
estratégias para que os alunos aprendam essas 
matérias!

A3

Transposição didáctica 
dos conteúdos
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Alunas

   

Sub-categoriaCategoria Unidades de RegistoIndicadores

  Iniciando a formação com 
abordagens teóricas dos 
conteúdos

Na minha opinião os conteúdos de ensino, na 
formação inicial de professores, deveriam ser 
trabalhados primeiramente com abordagens 
teóricas, não muito longas…

A4

Aplicando os conhecimentos 
teóricos em estágios

...seguidas de estágios onde poderíamos aplicar 
esses mesmos conteúdos de ensino…

A4

Analisando e avaliando as 
situações vivênciadas

De seguida analisaríamos as situações 
vivenciadas e verificaríamos a sua 
eficácia/ineficácia.

A4
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Alunas

   

Sub-categoriaCategoria Unidades de RegistoIndicadores

  ...que está inserido num programa… A1

Conteúdos de ensino para mim são os conteúdos 
presentes no currículo…

A2

Esses conteúdos fazem parte de um currículo 
que os professores têm que conhecer a fundo e 
depois saber geri-lo da melhor maneira…

A3

Conteúdos relativos a áreas 
curriculares

…tem áreas curriculares específicas… A1

Destinados a todos os alunos 
do país

São os conteúdos dados a nível nacional para 
cada nível de ensino, para cada ano de 
escolaridade…

A2

Conteúdos de ensino acho que é tudo aquilo que 
nós temos que ensinar aos alunos…

A1

…que tem competências e objectivos que os 
alunos têm que adquirir…

A1

Conteúdos de ensino são os conhecimentos que 
qualquer professor transmite aos seus 
alunos…de uma maneira geral acho que é isso. 
Nós teremos que saber esses conteúdos, essas 
matérias e também teremos que fazer com que os 
alunos os aprendam e os saibam depois aplicar 
na sua vida.

A3

Conteúdos definidos num 
currículo

Conteúdos do 
programa/currículo

Concepções sobre 
conteúdos de ensino

Conteúdos a transmitir a 
alunos

Tudo o que é objecto de 
ensino do professor
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Alunas

   

Sub-categoriaCategoria Unidades de RegistoIndicadores

  Conteúdos adaptados aos 
alunos

…e depois a adaptação que teremos que fazer 
dos mesmos conteúdos, aí fazer com que os 
alunos cheguem todos à mesma meta.

A2

Conhecimentos básicos e 
específicos para a vida 
pessoal e social

Conteúdos de ensino são o veículo que leva o 
aluno a adquirir conhecimentos básicos e 
específicos para a sua sobrevivência pessoal e 
social. 

A4

Meios de desenvolvimento 
físico e intelectual 

Proporciona ao aluno o seu desenvolvimento a 
nível físico e intelectual…

A4

Meios de crescimento em 
harmonia com o mundo

...para que cresça em harmonia com o mundo 
que o rodeia…

A4
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Proporcionando uma boa 
preparação a nível de 
conhecimentos

Eu acho que a formação aqui é extremamente exigente, mas eu acho 
que é bom porque em relação a outras escolas vamos muito bem 
preparados a nível de conhecimentos…

A1

Proporcionando aquisição 
de competências

...mas eu acho que a exigência é realmente muita mas é muito 
importante porque acho que vou muito bem preparada a nível de 
competências, acho que vamos muito bem preparados…

A1

Os programas sendo 
rigorosos

É uma formação rigorosa, isso rigorosa é bastante e é bom que 
assim seja, custa um bocadinho nos primeiros tempos esta 
habituação e nem sempre estamos à espera de certas coisas, 
estamos sempre à espera de mais ou de menos, mas penso que é 
essencial serem rigorosos e realmente foram, quanto a pretensos e 
formas de algumas coisas serem abordadas é claro que podiam ser 
sempre diferentes mas penso que foi feito da melhor maneira…

A2

Mas é uma formação rigorosa, exigem muito de nós… A3

Claro que tudo isto é difícil e também depende de cada um, há 
pessoas que trabalham menos e outras que trabalham mais…

A3

Permitindo abertura de 
horizontes

Os professores são rigorosos e abrem-nos os horizontes, porque 
uma pessoa antes de ingressar neste curso não sabe o que isto é…

A3

Categoria

Princípios 
fundamentais

Unidades de RegistoIndicadoresSub-categoria Alunas

Exigência e rigor

Exigindo dos alunos, 
embora uns trabalhem 
mais do que outros

ANÁLISE DE CONTEÚDO DAS ENTREVISTAS REALIZADAS ÀS ALUNAS
Tema II: Apreciação sobre a formação inicial de professores recebida na E.S.E.
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Unidades de RegistoIndicadoresSub-categoria Alunas

  Preparando os formandos 
para a autonomia

…preparam-nos para sermos autónomos e assim é que deve ser… A3

Permitindo fazer o seu 
próprio percurso

Não sei se aprendemos a dar aulas, mas acho que motivam as 
pessoas para que cada um faça o seu próprio percurso de 
aprendizagem e isso já é qualquer coisa.

A3

Proporcionando boa 
preparação para a 
pesquisa

…ao nível da pesquisa e investigação, da procura por nós próprios 
saímos muito bem preparados…

A3

Depois é também a apropriação que cada um faz porque podiam-me 
ter sido transmitidos e eu não estar disposta ou para os aceitar ou 
para os pôr em prática ou achar que me faziam sentido, mas é claro 
que é preciso fazer-se uma transformação grande para depois poder 
aplicar na prática, porque são sempre umas boas bases…

A2

…também parte de cada um depois porque são coisas que estão 
acessíveis a todas as pessoas, são lançadas as bases. Depois cada 
pessoa tem que fazer o seu próprio processo de investigação…

A2

…depois vai depender de cada um… A2
…uma formação com muito mais prática do que noutras escolas de 
educação.

A4

…também apostam na prática o que também é bom… A3

Apostando na análise de 
situações e investigação

A aprendizagem é efectuada através de práticas, de estágios, de 
análise de situações, de trabalhos de investigação…

A4

Autonomia dos 
formandos

Apostando na prática

Preparação para a 
pesquisa

Fornecendo as bases que 
cada um aproveitará  
diferentemente

Formação com uma 
vertente acentuada 
na prática

Aspectos 
positivos
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Unidades de RegistoIndicadoresSub-categoria Alunas

  Proporcionando contacto 
com a realidade escolar

Os estágios foram sem dúvida, o mais benéfico na formação inicial, 
pois proporcionou-nos a experiência a par com a realidade 
profissional e escolar. 

A4

Proporcionando aprender 
com sucessos e erros

Proporcionou-nos momentos de verdadeira aprendizagem, seja 
através de sucessos ou de erros cometidos…

A4

Boa integração das 
componentes da formação

Penso que o curso como está agora, o que frequentei, os dois tipos 
estavam bem integrados…

A2

Compreensão da relação 
conhecimento científico / 
prática

...deu para fazer correlação entre os conhecimentos científicos e a 
prática…

A2

Eu acho que é boa… A1
Sim, foi uma boa formação… A2
…mas penso que no geral foi boa! A2

A apreciação global para mim é uma apreciação global boa, penso 
que foi feito tudo o que os professores poderiam fazer…

A2

A formação aqui é boa, acho que sim, que no fundo é uma boa 
formação…

A3

Formação pertinente …penso que tudo o que é importante foi trabalhado… A2

Formação boaApreciação global

Articulação 
conhecimento 
científico / prática

Os estágios como 
momentos-chave da 
formação
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Unidades de RegistoIndicadoresSub-categoria Alunas

  Boa preparação em gestão 
curricular, conteúdos, 
didáctica e formas de 
trabalhar

…tudo foi trabalhado aqui, apesar de à primeira vista poder não 
parecer que se vai aplicar, penso que todas elas tiveram uma 
importância grande! Primeiro ao nível da gestão curricular, que é 
que nos primeiros anos, mas depois que é fundamental para a boa 
prática das planificações e depois no 3ºano mais a nível da 
didáctica, mais a nível também dos conteúdos dão eventuais formas 
de trabalhar porque é impossível dar-se uma forma igual para 
trabalhar. Mas penso que essas experiências foram todas muito 
proveitosas e viu-se este ano…

A2

Bem, mas acho que é uma formação satisfatória, aprendi muito e 
evolui como pessoa e como futura profissional, acho que tive que 
crescer muito! Não tenho muito a apontar, acho que é uma boa 
formação…

A3

A apreciação global é satisfatória. Existiram disciplinas que 
contribuíram em muito para a formação de professores…

A4

Conhecimento didáctico 
reduzido

…eu não apanhei Bolonha mas nós tivemos um ano com didácticas, 
acho que é pouco…e eu acho que não chega, um ano não chega 
para nós aprendermos porque há muitas coisas que se pode fazer e 
que nós não temos acesso, acabamos por não ter acesso, vamos 
descobrindo depois ao longo da nossa experiência, enquanto 
profissionais...

A1

...só que é complicado porque nós saímos daqui e temos muitas 
poucas bases ao nível da didáctica…

A1

O maior medo de uma pessoa quando está a tirar este curso é não 
saber o que vai ensinar e como vai de facto ensinar os alunos!

A3

Apreciação global 
satisfatória, com 
contributos das diferentes 
disciplinas

Lacunas de 
formação

Sentimento de 
impreparação

Aspectos 
negativos
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Unidades de RegistoIndicadoresSub-categoria Alunas

  …penso que a nível de conteúdos um ano é muito pouco, foi quando 
nós tivemos as didácticas, penso que é muito pouco para abordar os 
pontos essenciais de quatro anos de escolaridade que é o que nós 
estamos aptos a leccionar…

A2

…essa parte das matérias de ensino, que é uma das coisas mais 
importantes, podia ter sido mais bem trabalhada, com mais 
evidência, batalhar mais nisso, ter uma carga horária maior para 
essa parte, que é a parte das didácticas talvez, conhecer quais os 
conteúdos a leccionar na futura profissão e a melhor forma de os 
trabalhar…

A3

…talvez mais um bocadinho a nível científico, foi menos tempo 
dedicado aos conteúdos talvez tivesse sido…

A2

Penso que mais a nível científico dos conteúdos, foi a grande 
dificuldade que eu senti, foi mais a esse nível…

A2

...talvez mais horas de abordagem a cada um dos conteúdos e das 
áreas disciplinares a serem leccionadas. Acho que devia ter havido 
mais horas dedicadas a isso, apesar de para nós, na altura estarmos 
sentados nas cadeiras ser mais aborrecido penso que teria sido 
essencial, foi onde eu senti mais dificuldades...

A2

Trabalho e reflexão 
reduzidos ao nível dos 
conteúdos de ensino

Acho que ao nível das matérias que temos que ensinar podíamos ter 
trabalhado um pouco mais, trabalhar na realidade com isso, 
reflectir mais sobre elas, saber quais são e como trabalhar com 
elas, pois isso é uma das coisas mais importantes nesta profissão, é 
saber ensinar os alunos.

A3

Tempo insuficiente de 
preparação para a 
didáctica

Fraca formação ao nível 
dos conteúdos de ensino
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Unidades de RegistoIndicadoresSub-categoria Alunas

  Falta de apoios teóricos 
para a construção pessoal 
da pesquisa

...porque apesar de nós investigarmos por nós próprios porque é 
assim que tem que ser, há sempre ajudas que podem ser tomadas 
enquanto estamos na formação e que depois são essenciais mesmo 
para nós termos critérios de pesquisa e podermos ter critérios de 
selecção adequadas ao que pretendemos, penso que seria por aí…

A2

Teoria demasiado 
generalista

A teoria será o que mais falha na formação de professores, pois é 
realizada de forma muito generalista. A teoria deveria abranger os 
conteúdos que são leccionados no 1º ciclo, de forma a que os 
formandos verifiquem as suas lacunas e as aprendizagens que 
necessitam efectuar...

A4

Impreparação científica 
revelada nos estágios

Os estagiários chegam aos estágios com muitas lacunas científicas 
o que, por sua vez, dificulta a sua prestação enquanto professores…

A4

Lacunas científicas 
dificultando a 
planificação

Perde-se mais tempo a estudar os conteúdos do que propriamente a 
planificar as aulas. Desta forma a planificação torna-se mais 
complexa pois, se não se sabe de forma clara e concisa os 
conteúdos, muitas vezes a importância dos mesmos não é 
reconhecida, baralhando os estagiários sobre o que deve ou não ser 
abordado nas aulas…

A4

Depois houve muita teoria e muitos trabalhos que me pareceram um 
pouco desnecessários…

A3

Existiam também trabalhos que, na minha opinião, não eram 
necessários pois não contribuíam para o nosso enriquecimento 
enquanto futuros profissionais…

A4

Matérias e trabalhos 
inadequados / 
desnecessários

Inadequação 
curricular 
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Unidades de RegistoIndicadoresSub-categoria Alunas

  Má distribuição temporal 
em relação à importância 
das disciplinas

Existiram disciplinas que deveriam ter sido trabalhadas durante 
mais tempo…

A4

Desfasamento entre o 
currículo proposto e o 
executado

...e outras que não deveriam ter sido leccionadas da forma que 
foram, pois por culpa de professores ou de programas de 
disciplinas, o nome das mesmas não coincidiam com o que era 
leccionado nas aulas.

A4

Inadequação pedagógica 
no ensino de algumas 
disciplinas

Poderiam ter sido mais ricas em termos de conteúdos e de 
importância para formação de professores.

A4

Desmotivação Na correspondência com 
expectativas

Com o tempo fui-me apercebendo que isso não acontecia e em parte 
fiquei um pouco desmotivada…

A4

Eu acho que ao nível da Língua Portuguesa não vou ter muitas 
dificuldades…

A1

…mas daquilo que eu tenho experiência, dos segundos e terceiros 
anos não tem sido difícil…

A1

Mas acho que a Língua Portuguesa não vai ser um problema assim 
tão grande, vamos ver!

A3

Facilidade na componente 
oral

Mais facilidade será ao nível da componente oral pois cada vez 
mais os alunos gostam de descrever as suas experiências, de falar, 
de conversar, de dar conta do que fazem e penso que será 
importante termos uma parte da aula reservada para isso, porque a 
componente oral se for bem orientada traz benefícios como todas as 
outras partes que fazem parte da Língua Portuguesa, as 
componentes da Língua Portuguesa…

A2

Ausência de dificuldade / 
optimismo

Avaliação de 
saberes ligados 
à Língua 
Portuguesa

Antecipação de 
facilidade
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Unidades de RegistoIndicadoresSub-categoria Alunas

  Facilidade em trabalhar as 
histórias

Acho que vou ser capaz de trabalhar bem as histórias, gosto muito 
de histórias para crianças e penso que eles também gostam, vou ter 
facilidade nisso acho eu!

A3

Facilidade na leitura, 
interpretação e escrita

As facilidades poderão ser a nível da leitura, interpretação e 
construção de textos, através da formação adquirida na disciplina 
de Língua, leitura e escrita…

A4

…se calhar ao nível do 1ºano, quando estiver a leccionar um 1ºano, 
ao nível das estratégias que eu tenho que implementar, se calhar aí 
vai-me requerer muito mais estudo do que com os outros…

A1

…acho que para mim difícil é o primeiro ano… A1
Mas acho que uma das coisas que me faz confusão é ensinar miúdos 
tão pequenos a ler e a escrever pela primeira vez, acho que deve ser 
complicado.

A3

Penso que temos que fazer ver aos nossos alunos a importância da 
leitura, apesar de parecer que eles não utilizam tanto no seu dia-a-
dia é para a sua formação deles e para o seu dia-a-dia também. 
Talvez a forma como vamos puxar isso é que terá que ser diferente 
com certeza! 

A2

Mais dificuldades talvez em expor os alunos a escrever... A2

Penso que é isso…criando-lhe o gosto pela escrita e eles sentirem 
que a escrita vai ser importante para toda a vida deles e poderão ter 
que recorrer…

A2

Complexidade da tarefa 
de ensinar a ler

Dificuldade de incutir o 
gosto pela leitura e escrita

Dificuldades 
antecipadas no 
processo de ensino-
aprendizagem

Dificuldade de estratégias 
no 1ºano de escolaridade
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Unidades de RegistoIndicadoresSub-categoria Alunas

  E depois a leitura porque eles agora basicamente lêem as legendas 
dos filmes e pouco mais mas…coisas mais simples, por exemplo, um 
livro de instruções para montar um computador, com certeza que 
vão precisar de ler e perceber o que está lá escrito para poderem 
pôr o aparelho a funcionar…passar pela compreensão, não só 
leitura mecânica mas a compreensão que depois tem que fazer e 
penso que é a nível da leitura mesmo que vou ter mais dificuldades. 

A2

...os alunos agora estão habituados a…claro que não é desculpa, 
mas estão muito habituados às novas tecnologias e escrevem cada 
vez menos no papel e a forma como o fazem é muito mais no 
imediato, frases curtas nos e-mails, nos telemóveis, nos 
computadores e com pouco vocabulário, vocabulário simplificado 
com uma forma diferente de escrever.

A2

...e poderão ter que recorrer, poderão ter que ir a um sítio onde não 
tenham acesso às novas tecnologias, não vão deixar de comunicar…

A2

Receio de não motivar os 
alunos

Outra coisa, depois nos outros anos, é motivá-los para a leitura e 
escrita, penso que é preciso cativá-los desde cedo para isso e não 
sei se vou ser capaz…

A3

Necessidade de revisões Quando estiver para ensinar a Língua Portuguesa acho que vai ser 
difícil voltar a estudar as matérias que tenho que saber para dar 
nas aulas... 

A3

Discrepância entre o 
ensinado e o a ensinar

...porque o que foi trabalhado aqui no curso foi muito pouco 
comparado com o que vamos ter que saber.

A3

Dificuldade em 
ultrapassar os hábitos 
tecnológicos dos alunos
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Unidades de RegistoIndicadoresSub-categoria Alunas

  Dificuldades a nível 
gramatical e ortográfico

As dificuldades residiram a nível gramatical e ortográfico. 
Essencialmente os conteúdos que não foram abordados e 
trabalhados na formação inicial. A teoria que assenta nos 
conteúdos a serem abordados no 1º Ciclo…

A4

É assim… na minha opinião o que é mais importante, lá está, são as 
didácticas e acho que se devia apostar mais,

A1

...a não ser a questão da carga horária nas didácticas. A3

Maior aposta na didáctica ...ao longo do curso, todos os anos, haver sempre cadeiras de 
didácticas, porque é aí que nós realmente aprendemos a ensinar, 
que é mesmo isso…

A1

A didáctica com domínio 
dos conhecimentos na 
entrada do curso

...porque nós, supostamente, já temos que vir para aqui com os 
conteúdos, com a parte científica já adquirida e nós temos que 
saber realmente é ensinar e acho que ao nível das didácticas…

A1

Ao nível dos conteúdos 
de ensino

Talvez uma maior carga horária não a nível dos conteúdos para nós 
mas sim os que vamos precisar para ensinar aos nossos alunos.

A2

Abordando os conteúdos 
das diferentes disciplinas

Uma sugestão que gostaria de dar será a nível teórico. Penso que 
seria mais importante serem abordadas nas aulas, os conteúdos que 
são leccionados nas diferentes disciplinas do 1º ciclo.

A4

Testando o conhecimento 
nesse domínio

Os futuros professores deveriam primeiramente testar os seus 
conhecimentos a este nível e a partir daí aprofundar os seus 
conhecimentos teóricos sobre esses mesmos conteúdos.

A4

Maior carga temporalMaior peso nas 
didácticas

Sugestões de 
melhoria do 
curso

Abordagem dos 
conteúdos de 
ensino
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