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Ambientes online na profissionalização de professores do Ensino Secundário em 

Cabo Verde: um projeto de investigação ação 

 

Resumo 
A introdução de ambientes online nas práticas docentes no ensino superior, tem-se afigurado 

numa necessidade um pouco por todo o mundo. Nesta investigação apresenta-se uma dessas 

iniciativas desenvolvidas na universidade de Cabo Verde (Uni-CV), no Departamento de 

Ciências Sociais e Humanas (DCSH). A Uni-CV conta com oito anos de existência, 

encontrando-se ainda na caminhada para a inclusão digital, a par do que ocorre no arquipélago 

cabo-verdiano. Mesmo com limitações, luta-se para alcançar os desafios da infoinclusão, 

nomeadamente através de programas como o Mundu Novu. É com esta preocupação que se 

trabalhou com estudantes finalistas em Ciências da Educação – Percurso de Desenvolvimento 

Pessoal e Social - futuros docentes da disciplina, do ensino secundário, de Formação Pessoal e 

Social/Educação para os Direitos Humanos e Cidadania. Isto para vivenciarem na sua formação 

inicial uma experiência inovadora, no período de estágio pedagógico, que enriquecesse a sua 

vivência e contribuísse para ampliar a sua visão sobre o potencial pedagógico dos ambientes 

online. Assim, a preocupação central da investigação foi perceber que desafios coloca a 

integração dos ambientes online nos processos de profissionalização dos docentes do Ensino 

Secundário em Cabo Verde, bem como compreender o espaço dos ambientes online nesse 

processo. Para tal, propôs-se compreender como é que as orientações legais e representações 

dos sujeitos estão a ser compreendidas pela Uni-CV, procurando-se simultaneamente contribuir 

com a organização de conteúdos formativos destinados aos estagiários e seus orientadores, de 

forma a contribuir para o aprofundamento das suas competências e simultaneamente criar um 

referencial indicativo de áreas prioritárias de formação em contexto de profissionalização para 

os professores de ensino secundário em Cabo Verde. Neste sentido levou-se a cabo um projeto 

de investigação ação, de natureza descritiva, com caráter eminentemente qualitativo, no âmbito 

do qual se concebeu e se implementou o b-curso: SuperVisão de estágio. Para a realização, com 

sucesso, desta investigação, foi necessário recorrer a diversas técnicas de recolha de dados em 

distintos momentos do processo, designadamente questionários, entrevistas (semi estruturadas e 

informais na modalidade individual e em focus group), observações participante e não 

participante, conversas e observações informais. Procedeu-se à análise estatística e de conteúdo 

com recurso ao Nvivo10 e ao Statistical Package for the Social Sciences (SPSS) garantindo uma 

triangulação destes que permitiu inferir da vontade dos parte dos participantes em ganharem 

destrezas no uso das Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) e na exploração dos 

ambientes online, revelando-se altamente motivados para a formação nos domínios, por eles, 

identificados como prioritários, a saber: TIC e ambientes online, planificação em educação, 

designadamente formulação de objetivos e competências em educação, estratégias e recursos 

pedagógicas. Tais domínios são percecionados como meio de desenvolvimento das 

competências científicas, técnicas e transversais no seu processo de profissionalização. Foi 

possível aferir, a partir dos resultados de investigação, que houve um considerável aumento do 

acesso à Internet pelos participantes. A par disso, também se verificou que a Uni-CV não 

dispõe, ainda, de condições técnicas e tecnológicas ideais para o desenvolvimento deste tipo de 

ações, com recurso a ambientes online. Porém, o recurso à Moodle no estágio pedagógico 

garantiu mais autonomia e flexibilidade ao estagiário, bem como ajudou-o na partilha quer de 

informações, quer de ansiedades, pelo que destacaram como atividades preferenciais, fóruns, o 

acesso a informações em diversos formatos, livro interativo e glossários. Como principais 

ganhos identificou-se o maior acesso a conteúdos específicos para trabalho na disciplina 

dinamizada pelos estagiários, bem como o feedback imediato facultado pela 

docente/investigadora e alguns colegas de estágio. As principais limitações relacionam-se com a 

duração do estágio (apenas quatro meses), o que limitou, nas atividades online, o envolvimento 

dos estagiários e seus orientadores, impossibilitando inclusivamente a participação destes 

últimos, bem como a evolução reflexiva na prática pedagógica. A estas dificuldades acresce a 

dificuldade de resposta da Uni-CV em facultar as condições ideais para que este b-curso 

decorresse com menos pressão. Apesar das dificuldades vivenciadas, entende-se que esta 
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experiência contribuiu para que estes estagiários saíssem muito mais enriquecidos da sua 

formação académica inicial, pois, ainda que por pouco tempo, tiveram a possibilidade de 

“mergulharem no mundo digital”, de uma forma em que não o poderiam fazer sem que esta 

experiência ocorresse. Estes futuros professores interiorizam a necessidade de integração das 

TIC e dos ambientes online nas suas rotinas diárias e a necessária aprendizagem destas nas suas 

aprendizagens profissionais na perspetiva de formação ao longo da vida. Foi possível 

comprovar que, não obstante as dificuldades, é possível realizar uma prática pedagógica 

mediada por ambientes online na Uni-CV, desde que profissionais e gestores estejam cientes do 

seu potencial e procurem desenvolver as condições ideais para a sua exploração e 

desenvolvimento na Instituição, procurando envolver todas as forças ativas de modo a reunir 

sinergias e contribuir para o seu sucesso. A infoinclusão assumiria, aqui, um papel relevante na 

prossecução dos objetivos dos participantes neste processo da prática pedagógica, tornando-o 

ainda mais desafiador, para uns e para outros no âmbito das políticas e práticas da 

profissionalização docente em Cabo Verde. 

 

Palavras  Chave: Moodle, estagiário, b- curso SuperVisão de estágio, Uni-CV, prática 

pedagógica, profissionalização de professores 
 

 

 



 
 

ix 
 

Online environments in the professionalization of Secondary Education teachers in 

Cape Verde: an action research project 
 

Abstract 

 
The use of online environments in higher education teaching practices is being recognized as 

necessary all over the world. In this research we present one such initiative, developed in the 

Department of Social and Human Sciences (DSHS) of the Cape Verde University (Uni-CV). 

The Uni-CV has eight years of existence, and is still moving toward digital inclusion, as is the 

case of the Cape Verdean archipelago as a whole. Even facing limitations, infoinclusion is 

sought after, namely through projects such as the Mundu Novu. This was the concern behind the 

work with senior students of Educational Sciences – Personal and Social Development Pathway 

– future teachers of the Secondary Education subject Personal and Social Education/Human 

Rights and Citizenship Education. They were intended to experience, as part of their initial 

training and during their pedagogical internship, an innovative experience which would enrich 

their experience and contribute to broaden their views on the pedagogical potential of online 

environments. Thus the research’s main concern was to understand what challenges face the 

integration of online environments in the processes of secondary education teachers’ 

professionalization in Cape Verde, as well as understanding the place of online environments in 

that process. In order to do that, we aimed to understand how the legal guidelines and subjects’ 

representations are being understood by the Uni-CV, and at the same time trying to contribute to 

the organization of educational contents directed at the interns and their supervisors, in order to 

contribute to the deepening of their competences and simultaneously create a referential 

indicating high priority areas of training for secondary education teachers in Cape Verde.  

An action research project was carried out, with a descriptive nature and an eminently 

qualitative character, within which the b-course «Internship SuperVision» was designed and 

implemented. In order to successfully undertake this research, diverse data gathering techniques 

were used in different moments of the process, namely questionnaires, interviews (both semi-

structured and informal, individual and focus group), participant and non-participant 

observation , informal conversation and observation. The treatment and analysis of data was 

done using NVivo10 and Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), ensuring data 

triangulation and allowing inferences about participants will to acquire skills for the use of 

Information and Communication Technologies (ICT) and for the exploration of online 

environments. Participants were highly motivated to receive training in the areas they perceived 

as high priority, such as: ICT and online environments, educational planning – including 

formulating objectives and competencies in education, pedagogical strategies and resources. 

Such domains are perceived as a means to develop scientific, technical and transversal 

competencies in their process of professionalization. It was possible to note, from the research 

results, a considerable increase in participants’ access to the Internet. At the same time, it was 

concluded that the Uni-CV still doesn’t have ideal technical and technological conditions for the 

development of initiatives based on online environments. However, the access to Moodle during 

the pedagogical internship contributed to greater autonomy and flexibility of the interns, also 

assisting them in sharing information and personal anxieties. Preferential activities included 

fora, access to information in different formats, interactive book and glossaries. Greater access 

to specific contents related to the subject taught by the interns, as well as the immediate 

feedback from the supervisor and other interns were identified as main advantages. On the other 

hand, the internship’s length (only four months) was the biggest limitation, restraining the 

online involvement of interns and supervisors, and even rendering the participation of the latter 

and reflexive growth in pedagogical practice, impossible. These difficulties are increased by 

Uni-CV’s inability to provide ideal conditions for the b-course’s development. Despite the 

problems that were experienced, the experience is understood to have contributed to the 

enrichment of the interns’ initial training, as although briefly, they were able to «dive into the 

digital world» in a way they would not be able to without it. These future teachers have 

internalized the need to integrate ICT and online environments in their daily routines and their 
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lifelong learning needs in professional terms. It was possible to verify that despite the obstacles 

faced, it is possible to develop an online environment mediated teaching practice in the Uni-CV, 

as long as professionals and managers are aware of its potential and try to ensure the necessary 

conditions for its development and exploration in the institution, involving different 

stakeholders and gathering synergies to contribute to its success. Infoinclusion would then 

assume a relevant role in the prosecution of the participants’ objectives for their pedagogical 

practice, further challenging the policies and practices of teacher professionalization in Cape 

Verde.  

 

Key-Words: Moodle, intern, b-course, Internship SuperVision, Uni-CV, pedagogical practice, 

teacher professionalization.  
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1.1.Introdução 

 
Quantas vezes, para mudar a vida, 

precisamos da vida inteira. Pensamos 

tanto, tomamos balanço e hesitamos, depois 

voltamos ao princípio, tornamos a pensar e 

a pensar, deslocamo-nos nas calhas do 

tempo com um movimento circular (…). 

Outras vezes uma palavra é quanto basta. 

 

José Saramago 

 

 

 sentido de “atualidade” relativo ao mundo social, tal como o conhecimento e 

as atividades a ele associadas, apresenta-se volátil, difuso e emergente. As 

Tecnologias de Informação e Comunicação (TIC) e os ambientes online, 

mutuamente constituídas como causa e consequência das mudanças socioeconómicas 

registadas, têm revelado um impacto inegável na forma de organização de vida dos 

indivíduos, encontrando-se estabelecidas e naturalizadas no mundo empresarial, nas 

organizações, nos serviços, nas escolas e, mesmo, na esfera privada da vida familiar. As 

TIC e os ambientes online mudaram radicalmente e de forma irreversível o modo como 

os indivíduos trabalham, comunicam, interagem, investem, aprendem e ocupam os seus 

tempos livres (Kozma, 2006, citado in Matos & Pedro, 2009, p. 167). 

A cultura da globalização1 coloca uma série de desafios, de entre eles o da 

formação de cidadãos capazes de articular os contextos global e local, trazendo como 

consequência um maior investimento na elaboração e gestão de programas educativos 

que atendam às demandas sociais (Santos & Silva, 2009).  

Nesta sociedade da informação, uma sociedade digital onde tudo está à distância 

de um simples clic e onde a tecnologia ocupa um papel importante na vida do ser 

humano, estando cada vez mais presente, de uma forma mais intensa e fugaz, no 

quotidiano dos cidadãos importa acompanhar esse processo, nomeadamente através da 

formação e integração dos futuros professores no mundo das inovações, evitando assim 

o aumento das desigualdades sociais entre os que estão na sociedade da informação e os 

que ainda estão fora dela. A necessidade da infoinclusão social e as mudanças iminentes 

                                                                 
1 Globalização é um conjunto de transformações na ordem política e económica mundial, visíveis desde 

o final do século XX.  Trata-se de um fenómeno que criou pontos em comum na vertente económica 

social, cultural e política, e que consequentemente tornou o mundo interligado, uma Aldeia Global. 

(http://www.significados.com.br/globalizacao/, acesso a 15 de maio de 2014). 

O 
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daí decorrentes são reais e urgentes, pelo que esta investigação ação (IA) afigura-se 

como uma pequena contribuição para a prossecução desse desígnio em Cabo Verde.  

 

1.2. O contexto da intervenção 

Enquanto educadora, profissional, investigadora e cidadã do mundo, em exercício 

da profissão em Cabo Verde, a inquietação com estas e outras questões é uma constante, 

pelo que o que move esta investigação é obter a qualificação académica necessária para 

o desenvolvimento futuro de outros projetos de investigação, simultaneamente estudar 

algumas dessas preocupações e identificar contributos válidos que possam conduzir à 

melhoria da realidade educacional de Cabo Verde. 

O arquipélago de Cabo Verde tem vivenciado grandes transformações ao longo 

dos anos, pós independência nacional, passando de um país de rendimento baixo para 

um país de rendimento médio, o que faz com que tenha mais responsabilidades, 

colocando-o num dos patamares mais elevados a nível de literacia em África. Em Cabo 

Verde, “o número de alunos aumentou, "temos uma taxa [de frequência universitária] 

relativamente boa, a rondar os 10 a 12 por cento", igual à de "alguns países com um 

nível de desenvolvimento superior ao de Cabo Verde"2. 

Cabo Verde, por ser um arquipélago e também por ainda ser um país africano tem 

vindo a enfrentar fortes desafios para a superação de algumas limitações que ainda se 

impõem. O facto de a maioria dos estudantes cabo-verdianos ter muito pouco contacto 

(quando comparados com jovens de outros países mais desenvolvidos) com as 

tecnologias, bem como com outras realidades pedagógicas, e académicas em geral, 

poderá ser fator de alguma resistência neste processo, dado que, em situações mais 

“extremas”, é apenas no ensino superior que estes estudantes entram eventualmente em 

contacto, pela primeira vez, com ambientes pedagógicos mais diversificados. Trata-se 

ainda de um cenário, em mudança, onde o acesso às tecnologias ainda está vinculado 

com o poder social e/ou económico dos pais ou educadores, não podendo assumir-se 

como generalizado. 

Segundo o anuário estatístico do Ministério do Ensino Superior, Ciência e 

Inovação de Cabo Verde (2013), o país conta atualmente com nove estabelecimentos de 

ensino superior, o que claramente demostra uma franca expansão e crescimento ao nível 

do acesso a este nível de ensino. Este crescimento também se aplica aos 

                                                                 
2 Segundo o responsável máximo da Uni-CV em 2007 recuperado de 

http://www.expressodasilhas.sapo.cv/pt/noticias/go/os-desafios-do-ensino-superior-em-cabo-verde (acedido a 20 de 

maio de 2013) 
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estabelecimentos de ensino secundário no país, sendo que na década de noventa 

registou-se uma forte expansão do ensino secundário e, hoje, todos os concelhos do país 

possuem estabelecimentos para este nível de ensino.  

Perante a elevada população estudantil, a formação de professores sempre foi uma 

das preocupações de relevância no país, assumida pelo antigo Instituto Superior de 

Educação (ISE), hoje integrado na Universidade de Cabo Verde (Uni-CV). E, é 

justamente neste domínio de intervenção que se pretende atuar através do projeto de 

doutoramento a que se reporta este trabalho, na expectativa de que qualquer intervenção 

que passe pela formação de professores poderá vir a repercutir-se nas escolas 

secundárias espalhadas pelo país, onde os jovens professores em formação poderão vir a 

trabalhar, representando um franco contributo para a melhoria da educação em Cabo 

Verde. 

Fruto das necessidades do país, hoje a Uni-CV está também preocupada com as 

áreas de formação mais técnicas ao nível da graduação, como as engenharias, a 

enfermagem, entre outras, e também ao nível das formações pós-graduadas, porém, tem 

ainda em funcionamento licenciaturas de formação de professores. No que concerne a 

formação de professores, este representa um momento de clivagem, onde o desafio atual 

reside na “transferência” da formação de professores de ensino secundário da Uni-CV 

para o recém-criado Instituto Universitário de Educação (IUE), anteriormente Instituto 

Pedagógico e único responsável pela formação de professores de ensino básico3 no país. 

Não obstante o local/instituição onde a formação de professores ocorre em Cabo 

Verde os desafios, as dificuldades e as problemáticas mantêm-se. Neste sentido, as 

investigações realizadas neste domínio, assumem-se como extremamente importantes, 

principalmente por serem ainda escassas e por nelas residir, muitas vezes, o caminho 

para a mudança de práticas que são imprescindíveis para a melhoria destes contextos 

educativos. 

A intervenção pedagógica que se propôs desenvolver com esta investigação visou 

contribuir para debater algumas das principais temáticas relacionadas com a criação de 

um b-curso4 na Uni-CV (que ainda não tem implementado as práticas pedagógicas 

frequentes e consolidadas com recurso ao eLearning5). Sendo a implementação do 

                                                                 
3 Em Cabo Verde o ensino básico corresponde ao que em Portugal se denomina de 1ºciclo do ensino básico.  

4 Optou-se por designar de “b-curso” o espaço criado na Moodle, por se entender que essa seria a designação mais 

indicada para representar o trabalho que se pretendia desenvolver, atendendo que seria dinamizado com recurso a 

sessões “mistas”, ou seja, presenciais e a distância. 

5 Quando a aprendizagem é dirigida essencialmente a adultos e é mediada por computador assume o termo geral de 

aprendizagem eletrónica ou à distância. As tecnologias Internet e multimédia podem ser utilizada como ferramentas 

aplicacionais das metodologias de ensino-aprendizagem. Neste contexto, a aprendizagem assume o termo geral de e-

learning (electrónica-learning) (Peres & Pimenta, 2011, p. 15). 
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trabalho a distância e o recurso a ambientes online uma prioridade para os 

estabelecimentos de ensino superior um pouco por todo o mundo, no momento em que 

se assiste a diversas transformações sociais fruto de políticas transnacionais, importa 

analisar também essa realidade no país, designadamente na Uni-CV. 

As políticas educativas implementadas ao longo dos anos em Cabo Verde 

mostram um verdadeiro investimento na qualidade da educação, através da integração 

dos cidadãos na sociedade digital. A criação do Núcleo Operacional para a Sociedade de 

Informação (NOSI) em 1998, teve por missão “colocar o cidadão no foco do serviço 

público, participar na modernização da sociedade e do crescimento económico”, 

apostando para tal no impulsionamento da “sociedade do conhecimento, nomeadamente 

através da inovação e mecanismos de governação eletrónica integrada, para facilitar o 

quotidiano dos cidadãos e dos agentes económicos e elevar os padrões de 

competitividade e melhoria da qualidade de vida dos cabo-verdianos.”6  

A aposta na educação sempre constituiu uma das principais prioridades do estado 

cabo-verdiano, cujo grande investimento a nível das políticas públicas educativas do 

país culminou com o desenvolvimento do Programa Mundu Novu7 e, neste contexto 

também, com a criação do Sistema de Informação para Educação (SIE)8. Estas 

iniciativas representaram um verdadeiro “choque tecnológico” no país, por um lado, 

equipando tecnologicamente as instituições educativas e, por outro, formando os 

professores para o seu manuseamento no contexto das práticas pedagógicas, procurando 

integrá-los na sociedade da informação.  

Não obstante os sucessivos investimentos e revisões curriculares, onde as TIC e 

os ambientes online assumem um papel de relevância, a par das mudanças realizadas a 

nível de investimento em equipamentos e formação dos docentes nestas escolas, 

importa compreender o papel da única universidade pública do país (Uni-CV) nesse 

processo, bem como quais os resultados de aprendizagem destes docentes e as suas 

implicações nos processos de ensino e de aprendizagem. 

                                                                 
6 http://www.nosi.cv/index.php/pt/nosi/missao (acedido a 10 de fevereiro de 2013) 

7 Com a implementação do programa ”Mundu Novu”, pretendeu-se modernizar o processo de ensino através da 

utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação, criando um novo paradigma de ensino interativo. O 

objetivo é melhorar a qualidade do ensino e da aprendizagem; aumentar significativamente o nível de conhecimento 

dos cabo-verdianos; tornar Cabo Verde mais competitivo na economia global e promover a equidade social na 

Sociedade de Informação, através da redução das assimetrias sociais e da infoexclusão. 

(http://www.nosi.cv/index.php/pt/areas-de-accao-mainmenu/educacao, acesso a 10 de fevereiro de 2013) 

8 Viabilizou a criação de um sistema único de gestão escolar, a nível do 3º ciclo em todo território nacional e a 

ligação em rede das unidades educativas a um sistema comum, maximizando a comunicação e a gestão e 

minimizando os custos. Promoveu ainda a criação do Sistema Integrado de Gestão e Acompanhamento de 

Estudantes, que  possibilitou, entre outros, o acompanhamento dos estudantes do Ensino Superior, beneficiários ou 

não de uma bolsa de estudos, no território nacional e no exterior (http://www.nosi.cv/index.php/pt/areas-de-accao-

mainmenu/educacao). 
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1.3. As experiências prévias que motivaram a IA  

O trabalho realizado desde 2004, como professora, primeiro no ISE e depois na 

Uni-CV e, enquanto supervisora de estágio em estreita colaboração com as escolas 

secundárias, evidenciou que havia carência na formação inicial dos professores e na sua 

formação contínua.9 Note-se que em Cabo Verde não constitui prática corrente a 

procura de formação contínua pela grande maioria dos professores, bem assim há uma 

ausência total de centros de formação contínua. É, também, com o intenção de 

contribuir para a formação de jovens professores motivados e capacitados para 

participarem, no futuro, em ações desta natureza com recurso a em ambientes online 

que foi desenvolvido este projeto, com o qual os futuros professores puderam, dentro 

dos seus desejos e disponibilidades, ter um primeiro contacto com esta modalidade de 

formação. 

Um pouco na perspetiva de aperfeiçoamento de algumas competências e 

aprendizagem do que tem sido feito noutros países da lusofonia, bem como partilha de 

experiências, a Uni-CV participou em 2009 num projeto - EDULINK - Qualidade na 

Formação de Professores10, onde se propunha dotar Instituições de Ensino Superior 

(IES) de competências que lhes permitam desenvolver um programa de formação 

contínua (FC) de professores para o Ensino Básico, social e culturalmente específico de 

qualidade, nas áreas Qualidade Educação e Desenvolvimento, Ensino das Ciências, 

Ensino da Matemática e TIC, suportado por uma rede de aprendizagem online. Tratou-

se de um projeto que contou com a participação de Cabo Verde, Moçambique, São 

Tomé e Príncipe, Timor Lorosae e Portugal, sendo que este último atuou essencialmente 

enquanto gestor e organizador geral do mesmo. 

Deste projeto de três anos, que finalizou em outubro de 2011 (coincidindo com o 

início deste doutoramento), resultaram experiências francamente positivas, que se 

refletiram na formação de um grupo de professores em duas escolas da cidade da Praia e 

uma na ilha do Sal. Além de se ter conseguido realizar uma parte da formação contínua 

mediada pela plataforma Moodle, esta experiência contribuiu para o amadurecimento da 

                                                                 
9 Neste contexto educativo específico, algumas das principais limitações identificadas, prendem-se com os 

professores sem formação pedagógica que se encontram há anos a lecionarem e/ou professores com formação 

específica, com muitos anos de docência, mas sem qualquer atualização, bem como a carência de conhecimento no 

domínio das TIC e ambientes online (sendo que esta vem sendo  colmatada pelo programa Mundu Novu). 
10 Para aprofundamento desta questão consultar: Serrazina, Gomes, Rosa e Portela (2011) (orgs). Formação 

contínua: Textos de enquadramento e alguns exemplos de materiais. Lisboa: Escola Superior de Educação/Instituto 

Politécnico de Lisboa; Serrazina, Gomes, Rosa e Portela (2011) (orgs). Formação contínua: Relatos e reflexões. 

Lisboa: Escola Superior de Educação/Instituto Politécnico de Lisboa 



Capítulo I 

Apresentação do estudo 

 

30 
 

problemática da introdução das TIC nas práticas pedagógicas dos docentes em Cabo 

Verde conduzindo, de certa forma, às primeiras motivações para o desenvolvimento 

desta investigação. 

Tendo participado neste projeto de formação contínua de professores, como 

representante da Uni-CV da área da Qualidade Educação e Desenvolvimento (QED), 

considerou-se que essa experiência não devia terminar com esse projeto e que poderia 

ser rentabilizada, nomeadamente: (i) promovendo a introdução das tecnologias de 

informação e comunicação na prática pedagógica com os próprios estagiários da Uni-

CV e (ii) desenvolvendo condições na Uni-CV que permitissem perspetivar a 

implementação dos ambientes online de forma sustentada na Uni-CV.  

Como se tem vindo a afirmar, a formação contínua representa uma mais-valia para 

a profissionalização dos professores, na medida em que possibilita a atualização 

permanente nos vários domínios do conhecimento. Entende-se que as competências e 

apetência pela participação em iniciativas de formação contínua iniciam-se e 

desenvolvem-se ainda no período de formação inicial dos professores e é nesse sentido 

que, embora tendo desenvolvido o projeto de investigação e intervenção subjacente a 

este doutoramento, essencialmente centrado nos professores estagiários, espera-se que o 

mesmo seja um contributo, ainda que modesto, para que os mesmos (bem como os 

orientadores e supervisores que os acompanharam) desenvolvam perspetivas de 

aprendizagem e de formação ao longo da vida. 

 A profissionalização dos docentes, percecionada como conjunto de saberes e 

capacidades que o professor dispõe no exercício das suas atividades profissionais 

(Formosinho & Machado, 2007, p. 77), deve ser acompanhada de iniciativas que 

permitam a construção e aperfeiçoamento das suas competências, dadas as mudanças 

que têm ocorrido na sociedade, muitas vezes motivadas pelos efeitos da globalização. 

Neste contexto, os ambientes online poderão apoiar esse processo particularmente dada 

a natureza geográfica do país (arquipelágica), onde estes poderão assumir um 

importante papel, proporcionando o acesso à formação a professores que têm poucas 

oportunidades de formação até por se encontrarem distantes dos centros urbanos, onde 

esta habitualmente ocorre com mais frequência.  

A escolha da temática da investigação prende-se também com o percurso 

profissional inicial da investigadora, enquanto formadora em Portugal, aliado depois à 

necessidade que sentiu enquanto docente na Uni-CV no prosseguimento do 

desenvolvimento de práticas pedagógicas sustentadas, que visem o melhoramento da 

educação em Cabo Verde, garantindo simultaneamente a formação para e com recurso 
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às tecnologias educativas e ambientes online, apoiando a instituição no alcance da sua 

missão, enquanto centro de excelência no país para difusão do conhecimento. 

A Uni-CV depara-se com um grande desafio que é o de se tornar num centro 

tecnológico, numa universidade em rede, conforme se afigura nos seus estatutos, o que 

implicará uma reestruturação de meios físicos e técnicos que comprovadamente 

elevarão a instituição para o patamar almejado.  

Numa rápida consulta aos estatutos da Uni-CV (Decreto-Lei nº 24/2011), pode 

ver-se que uma das metas da instituição é “contribuir para a modernização do sistema 

educativo de Cabo Verde a todos os níveis, designadamente através da pesquisa, 

adopção e disseminação de novas metodologias de ensino e de promoção do 

conhecimento, tirando partido das Tecnologias de Informação e Conhecimento 

(TIC)”(Artigo 3º, alínea g). Mesmo conscientes que esse desiderato poderá assumir 

vários contornos, porque não contribuir para o alcance desse objetivo, através da 

dinamização de ambientes formativos online que poderão futuramente continuarem a 

serem utilizados por outros educadores, estagiários de outras licenciaturas, em outras 

ilhas? 

É, de facto, inegável que o advento da sociedade do conhecimento e da 

globalização afeta as sociedades e que essas mudanças levam a ponderar sobre uma 

educação planetária, mundial e globalizante, pelo que a produção do saber nas áreas do 

conhecimento leva o professor e o estudante a procurarem processos de investigação e 

pesquisa. Assim, o estudante necessita ser menos passivo e tornar-se criativo, crítico, 

pesquisador e atuante num mundo crescentemente digital e o  professor precisa agir com 

critério e com visão transformadora, o que nem sempre é fácil de concretizar, atendendo 

a que muitos docentes não foram/não estão preparados para tal. 

As mudanças ocorridas em Cabo Verde nestes últimos anos fomentaram a 

necessidade de dinamização das práticas letivas, quer a nível do ensino superior, quer 

noutros níveis de ensino. Espera-se, portanto, com esta investigação contribuir para a 

prossecução do trabalho em curso. 

1.4. Apresentação e enquadramento geral da investigação ação 

 Explicitadas as motivações e enquadramento geral em que surgiu a intenção de 

realizar um projeto de doutoramento que se constituísse como um contributo para o 

desenvolvimento profissional (e pessoal) da investigadora, acresce a necessidade de 

perspetivar esta investigação como um contributo para a inovação e melhoria das 

condições de apoio à formação de professores estagiários, tendo em vista não apenas a 
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realização de uma iniciativa concreta, localizada e “fechada” num projeto de 

doutoramento mas que permita adquirir experiência e conhecimentos que contribuam 

para uma mudança de práticas futuras. 

Com este projeto, e considerando o seu enfoque na formação inicial de 

professores, pretende-se também intensificar o conhecimento em várias áreas, 

identificadas como precárias (como as TIC e outras voltadas para a intensificação das 

práticas pedagógicas – planificação, desenvolvimento de recursos de apoio às aulas, 

avaliação, de entre outras), bem como contribuir para o desenvolvimento das 

competências tecnológicas dos professores estagiários e, indiretamente, para a 

sensibilização de outros professores em todo o país (dado que depois de formados os 

estudantes retornam às suas ilhas de origem).  

Desenvolver um projeto centrado nos estagiários (futuros professores do ensino 

secundário) que, nesta fase final das suas licenciaturas, necessitam de um apoio 

sustentado e sistemático afigurou-se como uma oportunidade para sensibilizar estes 

jovens docentes para as vantagens do aperfeiçoamento das suas práticas pedagógicas, 

mediadas pelas tecnologias de informação e comunicação e pelas potencialidades dos 

ambientes online enquanto espaços de apoio à formação e comunicação, quer nos 

contextos de estágio pedagógico, quer em práticas futuras com os seus alunos. 

Assim, estruturou-se um projeto de investigação ação (IA) em torno do trabalho 

realizado enquanto supervisora do estágio pedagógico de três núcleos de estagiários da 

licenciatura em Ciências da Educação – Percurso Desenvolvimento Pessoal e Social do 

Departamento de Ciências Sociais e Humanas (DCSH) da Uni-CV, no campus do 

Palmarejo, na cidade da Praia (capital do país), no qual se implementou e se dinamizou 

o b-curso SuperVisão de estágio para apoio aos estagiários, perspetivando também a 

colaboração/participação dos seus orientadores de estágio11. 

Procurou-se dinamizar uma abordagem que assentou numa perspetiva integradora 

da supervisão pedagógica, no âmbito da qual se procurou envolver ativamente o 

estagiário, tornando-o agente autorregulador da sua própria ação, na linha do modelo 

ecológico atualmente designado de bioecológico (Brofenbrenner & Morris, 1998). 

Tencionou-se levar os estudantes estagiários a refletirem sobre o processo de construção 

                                                                 
11 O b-curso foi desenvolvido no contexto da disciplina de Seminário de Desenvolvimento Pessoal e Social, 

dinamizada pela docente/investigadora que nesse ano letivo representou uma preparação para o estágio pedagógico, 

ocupando um papel central no mesmo e um meio para o acompanhamento permanente e contínuo das atividades 

desenvolvidas no estágio. Esperava-se, por conseguinte, que os orientadores de estágio participassem no b-curso, 

essencialmente a nível de acompanhamento das atividades, nos fóruns, etc., mas por motivos relacionados 

essencialmente com a carga horária dos professores nas escolas secundárias, não foi possível contar com a sua 

colaboração nos moldes inicialmente previstos. 
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da sua identidade profissional, tão importante para o desenvolvimento das suas práticas 

que, como se sabe, vai-se alterando em função dos contextos, vivências pessoais e 

sociais dos indivíduos.  

O estágio pedagógico representa um período de adaptações do estagiário a uma 

nova realidade, sendo que essa transição tem de ser devidamente acompanhada, 

garantindo a segurança possível ao estagiário inexperiente que, de repente, se encontra 

numa sala de aula repleta de adolescentes que esperam que ele seja seu professor. Esta 

transição é naturalmente complexa, podendo comportar ainda outras dificuldades, 

designadamente a necessidade de articulação entre os orientadores das escolas 

secundárias e supervisores da Uni-CV,  que nem sempre se consegue com facilidade.  

Assim, a criação do b-curso, que se designou de SuperVisão de estágio, visou 

contribuir para dar resposta a alguns desses problemas, promovendo a necessária 

articulação entre todos os agentes desse processo. Esta constituiu uma das motivações 

para o desenvolvimento deste projeto de investigação ação, a par da superação das 

múltiplas dificuldades que os estagiários vivenciaram (conforme identificado no “estudo 

prévio” realizado). 

A problemática inerente às inquietações referenciadas está consubstanciada sob a 

forma de questões e objetivos de investigação, remetendo-se assim para referenciais de 

análise assentes em dois níveis: um macro e outro micro. Num primeiro nível, refere-se 

às orientações das políticas educativas do país que norteiam a formação de professores, 

“prescrevendo” as condições em que esta deve e pode ocorrer para fazer face às 

necessidades mais prementes da sociedade. Noutro nível, remete-se à instituição pública 

onde decorre a formação de professores de ensino secundário: a Uni-CV que, a partir 

das políticas educativas, criou a sua própria regulamentação que norteou o 

desenvolvimento desta IA. 

1.5. O b-curso SuperVisão de estágio 

Como se referiu, o desafio inicial era a conceção e desenvolvimento de um b-

curso para o acompanhamento das práticas pedagógicas de três núcleos12 de estudantes 

da licenciatura de Ciências da Educação – Percurso de Desenvolvimento Pessoal e 

Social, na Uni-CV, em situação de estágio pedagógico em duas escolas secundárias da 

cidade da Praia (locais onde os estagiários foram colocados). Durante o 2º semestre do 

ano letivo 2012/2013, procurou-se fazer face às principais dificuldades destes 

                                                                 
12 Representa a totalidade de estudantes estagiários no ano letivo 2012/2013 da licenciatura em Ciências da 

Educação – Percurso de Desenvolvimento Pessoal e Social. 
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estagiários – período em que os professores estagiários desenvolveram as suas 

atividades nas escolas, procurando ainda sensibilizá-los para a importância da 

dinamização das práticas pedagógicas com recurso a tecnologias educativas e ambientes 

online, destacando o papel da inovação nos processos de ensino e de aprendizagem. 

O ambiente online – SuperVisão de estágio - visou contribuir para o 

desenvolvimento da profissionalidade destes estudantes estagiários (sendo que alguns já 

desenvolviam as suas atividades como docentes em algumas escolas dessa ilha), 

dotando-os de competências inerentes à sua formação específica de base associada à 

disciplina (Formação Pessoal e Social13) de que eram responsáveis, bem como 

intervindo a nível das competências mais atitudinais, transversais da formação do 

indivíduo (Soft Skills14), do jovem docente, entrando um pouco na perspetiva de 

construção de uma formação ao longo da vida. 

Com este ambiente online procurou-se contribuir para a superação das 

dificuldades previamente identificadas15 por outros estudantes estagiários, durante a 

realização dos seus estágios, essencialmente relacionadas com a falta de 

acompanhamento no processo, dificuldade de entendimento e de comunicação com os 

seus orientadores e/ou supervisores, bem como com os outros núcleos de estágio, entre 

outras. O b-curso SuperVisão de estágio acompanhou todo o período de estágio 

pedagógico, facultando respostas imediatas às múltiplas situações, atuando sempre que 

se revelou necessário, procurando proporcionar uma experiência enriquecedora a estes 

estudantes nesta fase final da sua formação inicial. 

                                                                 
13 A disciplina de formação pessoal e social (FPS) foi introduzida no currículo no ano em que se implementou a 

reforma do sistema Educativo no Ensino Secundário, no ano letivo de 1996/1997, para responder as exigências da Lei 

de Base do sistema educativo Cabo-Verdiano. Uma dessas exigências é “facilitar aos alunos os valores fundamentais 

da sociedade em geral e sensibilizá-los para os problemas da sociedade Cabo Verdiana e da comunidade 

Internacional.” A introdução desta disciplina no currículo visa o desenvolvimento sócio-moral dos alunos e mudar as 

estruturas e organizações da escola. Através desta disciplina a escola intervém mais activamente e satisfatoriamente 

nas questões de ordem social e económica do país. A disciplina tem como preocupação “a formação integral e 

harmoniosa da personalidade do aluno, baseado no respeito a si próprio e aos outros. A disciplina visa contribuir para 

despertar nele uma consciência ética e cívica, o respeito pelos direitos da pessoa humana; ainda a disciplina de FPS 

pretende desenvolver no aluno a capacidade de ser solidário, franco e aberto no relacionamento com os 

outros”(Artigo 22, alínea d) da Lei de base do sistema educativo). 

14 As competências transversais ou soft skills são competências genéricas que, a par dos conhecimentos específicos 

de cada área científica, incrementam o acesso ao emprego, facilitam a integração no mundo do trabalho e promovem 

a cidadania responsável. Do ponto de vista pedagógico, as unidades curriculares com particular interesse no trabalho 

das Competências Transversais têm como objectivo último o de fazer com que cada estudante possa adquirir e treinar 

técnicas, discutir problemas e desenvolver comportamentos que, em conjunto, lhe permitam dominar um “saber 

fazer” concreto em diferentes áreas. Por isso, é dada a máxima importância ao envolvimento dos alunos em 

atividades práticas. O lema destas unidades curriculares poderia ser: Saber para Fazer e Fazer para Saber 

(http://lct.iscte.pt/faq.html, acesso a 15 de novembro de 2013) 
15 Com o objetivo de recolher informações para a planificação e desenho do b-curso, procedeu-se à elaboração e 

implementação de um inquérito por questionário aos estudantes estagiários do DCSH no ano letivo de 2011/2012, 

com vista à obtenção de informações importantes para a prossecução desta IA. 
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A SuperVisão de estágio decorreu na plataforma MOODLE, versão 2.316, na 

modalidade de formação mista, (blended learning ou bLearning17), que abarcou a 

dinamização de sessões presenciais e a distância, sendo considerado pela literatura 

como um cenário de formação adequado para ambientes de transição de hábitos de 

formação eminentemente presenciais, para ambientes total ou parcialmente a distância, 

como era claramente a situação em que todos os participantes se encontravam. Assim, 

realizaram-se dez sessões de formação presenciais e seis a distância18envolvendo 

atividades síncronas e assíncronas. Importa ainda ter presente que a plataforma virtual 

Moodle, onde decorreu o b-curso estava disponível, com os recursos disponibilizados, 

contando com o acompanhamento da docente/investigadora.  

O processo iniciou-se com temas relacionados com a familiarização com 

plataformas de ensino a distância, e só posteriormente se desenvolveram temáticas mais 

voltadas para a prática pedagógica em FPS. Procurou-se nas primeiras sessões a 

distância ter permanente atenção às dificuldades que os estudantes pudessem porventura 

manifestar, até constatar-se que os estudantes estagiários tinham as condições 

necessárias para trabalharem com essa “nova modalidade”.  

Visou-se, portanto, contribuir para superar “a falta proficiência que a maioria dos 

professores manifesta no uso das tecnologias, mormente as computacionais” (Miranda, 

2007, p. 44), atendendo a que “vários estudos têm revelado que a maioria dos 

professores considera que os dois principais obstáculos ao uso das tecnologias nas 

práticas pedagógicas são a falta de recursos e de formação” (Paiva, 2002; Pelgrum, 

2001; Silva, 2003; entre outros, citado in Miranda, 2007, p. 44). Ressalve-se, no 

entanto, que a realidade de Cabo Verde é bastante mais incipiente no que concerne aos 

uso das TIC e ambientes online em contexto educacionais do que aquelas a que se 

reportam os estudos em causa. 

                                                                 
16 Moodle é um sistema de gestão de aprendizagem livre, online, que permite que os educadores criem seu próprio 

site privado com recurso a cursos dinâmicos, onde se pode aprender, a qualquer hora, em qualquer lugar 

(http://docs.moodle.org/26/en/Features). Com mais de 10 anos de desenvolvimento é guiado por uma pedagogia 

social construcionista  e oferece um conjunto poderoso de ferramentas e ambientes colaborativos de aprendizagem 

que capacitam o ensino e a aprendizagem (http://docs.moodle.org/26/en/About_Moodle, acesso a 14 de novembro de 

2013). 

17 O blended learning, ou B-learning, é um derivado do E-learning, e refere-se a um sistema de formação onde a 

maior parte dos conteúdos é transmitido em curso à distância, normalmente pela internet, entretanto inclui 

necessariamente situações presenciais, daí a origem da designação blended, algo misto, combinado. Pode ser 

estruturado com atividades síncronas, ou assíncronas, da mesma forma que o e-learning, ou seja, em situações onde 

professor e alunos trabalham juntos num horário pré-definido, ou não, com cada um a cumprir suas tarefas em 

horários flexíveis. (http://pt.wikipedia.org/wiki/Blended_learning, acesso a 14 de novembro de 2013). 

18 Habitualmente nas formações na modalidade de blended learning, as sessões presenciais são em número inferior 

às sessões à distância. Porém, o nosso contexto educacional específico e face à situação particular em que os 

estudantes estagiários desenvolvem a sua atividade, bem como a falta de contacto com os ambientes online e hábitos 

de trabalho nessas modalidades, exigiu um acompanhamento relativamente diferenciado, o que resultou num reforço 

das sessões presenciais, de forma a diminuir os momentos de ansiedade associados ao processo. Isto fez com que se 

tivesse de reconsiderar a planificação inicial das sessões presenciais, aumentando-as. 
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1.6. Das inquietações aos questionamentos que nortearam a IA 

Os estagiários da Uni-CV, apesar serem simultaneamente acompanhados pelo 

supervisor na instituição e pelo orientador nas escolas, necessitaram de 

desenvolver/dinamizar as suas práticas pedagógicas, de viabilizar as potencialidades das 

tecnologias de informação e comunicação nos processos de ensino e de aprendizagem, 

de promover e desenvolver práticas de trabalho (co)construtivas, colaborativas, que 

visem a autonomia dos seus alunos, bem como a preparação dos mesmos para a 

integração numa sociedade cada vez mais competitiva. Precisam também de, eles 

próprios, adquirirem e desenvolverem competências de trabalho em ambientes online, o 

que implica o desenvolvimento de competências digitais que os poderão habilitar para 

serem utilizadores desses ambientes, quer na perspetiva de professores/formadores quer 

na perspetiva do desenvolvimento profissional baseada na aprendizagem ao longo da 

vida.  

Da experiência vivida em anos anteriores, reforçada pelo estudo preliminar que se 

realizou e que se apresenta no capítulo IX, sentiu-se que os professores estagiários 

carecem de um espaço (a proposta é que seja um virtual, mediado pela plataforma 

Moodle), onde possam sentir-se acompanhados, onde possam socializar, partilhar 

conhecimentos, desenvolver trabalhos (cooperativa ou colaborativamente), 

experiências, alegrias, ansiedades, entre outros. 

Assim, a principal inquietação que norteou toda a investigação, assumindo-se 

como uma questão central na mesma foi perceber que desafios coloca a integração dos 

ambientes online nos processos de profissionalização dos docentes do Ensino 

Secundário em Cabo Verde? Uma reflexão atenta à mesma, conduziu à necessidade 

fulcral de compreender o lugar das tecnologias educativas e ambientes online nos 

processos de profissionalização dos docentes do Ensino Secundário em Cabo Verde. 

As preocupações aglutinadoras e centrais desta investigação proporcionaram a 

formulação de mais algumas questões que se revelaram subjacentes à questão central da 

investigação, designadamente: 

 Em que medida a incorporação de uma componente de apoio e formação online 

dirigida aos orientadores, supervisores e estagiários das escolas secundárias de 

Cabo Verde pode melhorar a qualidade da orientação e acompanhamento dos 

estudantes estagiários da Uni-CV?  

 Qual a importância dos ambientes online na atualização e profissionalização dos 

docentes, na perspetiva da formação ao longo da vida?  
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 Que possibilidades e opções de exploração dos ambientes online na formação 

inicial e contínua de professores, podem conduzir ao sucesso das aprendizagens 

profissionais docentes? 

 

Paralelamente, essa reflexão contribuiu para o surgimento de outra preocupação e 

problemática que foi emergindo ao longo do processo de investigação, nomeadamente:  

 Como é que as orientações legais e as representações dos sujeitos estão a ser 

interpretadas pela Uni-CV?  

Este conjunto de inquietações decorrentes de uma perspetiva de docente e cidadã 

em Cabo Verde está também relacionado com a potencialização da formação a distância 

para a profissionalização dos docentes num país arquipelágico como Cabo Verde. Foi 

com esse intuito que se propôs responder a esse conjunto de indagações, procurando: 

 Desenvolver uma componente de apoio e de formação online para os estagiários 

e seus orientadores com vista a melhorar a qualidade da orientação e 

acompanhamento do estágio pedagógico na Uni-CV; 

 Compreender a importância dos ambientes online na atualização e 

profissionalização dos sujeitos ao longo da vida; 

 Organizar conteúdos formativos destinados aos estagiários e seus orientadores 

com recurso a atividades multimédia, de forma a contribuir para o 

aprofundamento das suas competências e simultaneamente criar um referencial 

indicativo de áreas prioritárias de formação em contexto profissionalização para 

os professores de ensino secundário em Cabo Verde;  

 Perceber como é que as orientações legais e representações dos sujeitos estão a 

ser compreendidas pela Uni-CV; 

 Identificar os sentidos e significados atribuídos pelos sujeitos às mudanças das 

políticas educativas que contemplam a exploração do potencial pedagógico dos 

ambientes online. 

 

O objetivo último das tecnologias educativas e dos ambientes online de cariz 

pedagógico como o Moodle é o desenvolvimento de competências, a aprendizagem. 

Como destacam Correia e Tomé (2007), “as pedagogias da aprendizagem, ao 

centrarem-se no processo de aprender, preocupam-se em incrementar dinâmicas para 

facilitar a apreensão e construção de conhecimentos (p. 25).” Para os autores, “recorre-

se a novas tecnologias, julgando-se que, dadas as suas características e capacidades, 
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possam operar um milagre e educar o mais rapidamente possível um maior número de 

pessoas (…) (p.26)”. Neste contexto, efetivamente os objetivos não são esses, dado que 

se pretende recorrer às TIC e ambientes online como complemento/desenvolvimento/ 

aperfeiçoamento das práticas pedagógicas. 

1.7. Explicitando o percurso investigativo 

Definiu-se nesta investigação quatro dimensões de análise que incorporaram as 

decisões anteriores e que nortearam todo o estudo, as quais emergiram da análise 

realizada na primeira parte da investigação relativa ao referencial teórico conceptual e 

que se consubstanciaram nos domínios chave: profissionalização dos professores, 

perceção dos sujeitos sobre as TIC nos seus contextos educativos, utilização das TIC e 

de ambientes online, nova abordagem à aprendizagem.  

Sentiu-se necessidade de estruturar a investigação tendo como referência essas 

dimensões, por se considerar que ajudariam a compreender a estória da investigação 

ação, que acabou por se consubstanciar na segunda parte deste trabalho, com o 

desenvolvimento do estudo empírico. 

 

1.8. Estrutura organizativa do estudo 

Esta investigação encontra-se estruturada em duas partes realizadas através de dez 

capítulos. Na primeira parte apresenta-se o quadro teórico conceptual que norteou todas 

as opções tomadas, apoiando e orientando todo o processo, intitulada Referencial para o 

estudo da formação e supervisão em ambientes online, que é composta por quatro 

capítulos.  

No primeiro capítulo procurou-se apresentar o estudo recorrendo, num primeiro 

momento, às preocupações e motivações que estiveram subjacentes ao projeto de 

investigação e intervenção que se levou a cabo, contextualizando nos desafios das 

sociedades atuais, na realidade cabo verdiana e na experiência pessoal da investigadora, 

realizou-se uma breve apresentação do enquadramento geral da IA, bem como do b-

curso, procurando-se, por último descrever sucintamente a estrutura adotada na redação 

da tese. 

No segundo capítulo, trabalhou-se sobre as questões relacionadas com o 

conhecimento e a aprendizagem na sociedade atual, onde se procurou aprofundar a 

aprendizagem na sociedade do conhecimento, visando analisar as principais questões 

relacionadas com a necessidade de introdução, nos processos de ensino e de 
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aprendizagem, de dinâmicas que possibilitariam efetivamente a aprendizagem, 

recorrendo às TIC e ambientes online, hoje tão utilizados nas sociedades globalizadas. 

Atendendo à natureza desta investigação, procurou-se ainda desenvolver alguns dos 

referenciais da aprendizagem dos quais se destacam aqueles que se consideraram 

norteadores para este projeto de investigação ação. 

Prossegue-se com o terceiro capítulo onde se abordou a formação e 

desenvolvimento profissional do docente, tendo-se trabalhado questões consideradas 

integradoras da temática em análise e relacionadas com currículo, caminhando depois 

para as principais questões inerentes à formação de professores, aproveitando para 

discutir alguns dos modelos que capazes de contribuir para responder as necessidades 

desta investigação. Neste contexto, estabeleceu-se uma relação entre a formação 

contínua e a profissionalização docente, com o desenvolvimento de competências, na 

perspetiva de formação e aprendizagem ao longo da vida. Passou-se, de seguida para a 

abordagem da importância das inovações pedagógicas nesses contextos, finalizando este 

capítulo com os contextos educacionais de adultos, atendendo a que os sujeitos 

envolvidos na investigação são adultos, requerendo, por isso, algumas especificidades 

educativas. Por último, abordou-se uma questão considerada determinante e transversal 

nestes processos: a motivação no contexto de profissionalidade docente. 

 No quarto capítulo, rumou-se para os Ambientes Virtuais de Aprendizagem 

(AVA), procurando explorar alguns dos aspetos considerados importantes para o 

trabalho com ambientes online, desde uma breve abordagem à Web 2.0 à interação nas 

comunidades virtuais de aprendizagem, temáticas consideradas essenciais a qualquer 

cidadão digital. 

Entra-se, de seguida, na segunda parte da investigação, o lugar da investigação: 

desenho metodológico e contextos de prática, onde se procurou contextualizar, 

apresentar e discutir o projeto, os resultados e conclusões a que se chegou.  

Assim, no quinto capítulo procede-se à contextualização dos cenários digitais em 

Cabo Verde, realizando-se uma apresentação do contexto do estudo, passando-se 

posteriormente para uma abordagem centrada nesta realidade educativa e nas práticas 

formativas. Procedeu-se, por último, à discussão da inclusão digital no país e, num 

cenário mais micro, na Uni-CV. 

No capítulo seguinte (sexto), explicitou-se o percurso metodológico desenhado, 

onde identificou-se o paradigma de investigação, discutiu-se a natureza da mesma, 

apresentou-se o plano da investigação e o roteiro metodológico realizado, tendo em 

vista o projeto de investigação ação.  
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No sétimo capítulo, discutiram-se as principais condições para a criação de um 

b-curso, procurando, por um lado, apresentar o roteiro que norteou o desenvolvimento 

do b-curso SuperVisão de estágio e, por outro, facultar as principais informações para 

um educador que tenha interesse em criar/dinamizar um curso online.  

No oitavo capítulo, apresentou-se o b-curso SuperVisão de estágio, desde a sua 

planificação à sua implementação, procurando-se simultaneamente estabelecer uma 

relação com os contextos específicos de implementação do b-curso no estágio 

pedagógico no DCSH da Uni-CV (procedendo-se, por isso, à exploração sumária de 

algumas questões relacionadas com o papel do orientador, estagiário e supervisor de 

estágio na Uni-CV).  

O nono capítulo é dedicado à apresentação e discussão dos dados, onde foram 

apresentados todos os dados recolhidos durante a investigação (no estudo prévio no ano 

letivo 2011/2012 e durante a execução do projeto de investigação ação, no 2º semestre 

do ano letivo 2012/2013). Neste capítulo, discutiram-se todos os dados recolhidos ao 

longo do estudo, bem como se procurou clarificar as principais problemáticas inerentes 

à investigação. 

 Finaliza-se a investigação com o décimo capítulo, onde se apresentam as 

conclusões e recomendações, procurando discutir os principais resultados, 

perspetivando simultaneamente propostas de melhoria, a par da apresentação de 

algumas linhas para investigações posteriores, determinantes para a melhoria da 

qualidade da educação na Uni-CV e em Cabo Verde. 

Atendendo à precária existência de recursos bibliográficos no país, bem como às 

poucas investigações na área das TIC e ambientes online em Cabo Verde, procurou-se, 

ao longo da tese, abordar as principais temáticas que se considerou que poderão 

contribuir para o estado de arte nestes e noutros domínios, bem como para os 

educadores que pretendam desenhar e implementar e/b-cursos.  

Enquanto docente da Uni-CV, procurou-se contribuir modestamente com algum 

material/indicações/pistas de investigação que possam ajudar no desenvolvimento do 

trabalho dos colegas (supervisores, professores de ensino superior, do ensino 

secundário) e também dos estudantes. Foi nesse sentido que, além do estudo empírico, 

apresenta-se um quadro conceptual amplo e abrangente que se entende relevante e 

profícuo, que foi propositadamente reunido tendo em conta as particularidades do 

contexto cabo-verdiano, onde não existem muitos estudos desta natureza e 

profundidade. Crê-se, com efeito, que esta investigação, também pode ser vista como 

um contributo, neste âmbito. 
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CONHECIMENTO E APRENDIZAGEM NA SOCIEDADE ATUAL: 
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A aprendizagem é o elemento-chave para a mudança.  

Papert, 1997 
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este capítulo  pretende-se analisar alguns dos conceitos que são considerados 

basilares nesta investigação. Tratando-se de um contexto, onde o trilho da 

infoinclusão começa, paulatinamente, a consolidar-se e os conhecimentos 

em ambientes online, sociedades digitais, sociedade do conhecimento, TIC, de entre 

outros, encontram-se numa fase inicial de exploração e de trabalho, considera-se 

importante explorar mais um pouco estes domínios, conforme se irá realizando ao longo 

desta investigação. 

Sendo uma tese cuja temática central de investigação versa sobre a 

profissionalização de professores e ambientes online, afigurou-se relevante 

contextualizar alguns dos referenciais que norteiam os processos de ensino e de 

aprendizagem, assim como estes decorrem em ambientes online.  

 

2.1. A sociedade e o conhecimento 

Manuel Castells, nas suas múltiplas obras, aborda de uma forma muito curiosa a 

questão da informação e do conhecimento nas sociedades digitais, aludindo aos diversos 

contributos da Internet. Pode-se considerar que o surgimento da Internet alterou 

consideravelmente as vidas dos indivíduos e tal como afirma o autor, “(...) mesmo que 

você não se relacione com as redes, as redes vão relacionar-se com ele. Enquanto quiser 

continuar a viver em sociedade, neste tempo e neste lugar, terá que lidar com a 

sociedade em rede. Porque vivemos na Galáxia Internet (Castells, 2007, p. 325)”. 

Assim, falar da sociedade do conhecimento é falar também de uma sociedade em rede, 

que segundo Castells (2007), 

 
é um conjunto de nós interligados. As redes são formas muito antigas de actividade humana, mas 

actualmente essas redes ganharam uma nova vida, ao converterem-se em redes de informação, 

impulsionadas pela Internet. As redes têm enormes vantagens como ferramentas organizativas, 

graças à sua flexibilidade e adaptabilidade, características fundamentais para sobreviver e 

prosperar num contexto de mudança permanente.(p.15) 

 

O facto de hoje se ter possibilidade de aceder facilmente à informação, a qualquer 

momento, em qualquer lugar, representa efetivamente uma grande conquista. Todavia, 

importa também saber selecionar a imensa informação a que se tem acesso, filtrando 

apenas o que se considere cientificamente rigoroso e credível. Aí, uma vez mais,  

coloca-se a questão apontada por Silva (2002) 

 

 

N 
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 de que serve ter acesso directo a um banco de dados se não se souber o que fazer com esses 

dados? A resposta é evidentemente cultural e remete-nos para a complexa questão dos meios 

cognitivos de que o indivíduo dispõe para reintegrar a informação no seu contexto e para dela ser 

servir (Wolton, 2000). Ou seja, a tecnologia torna possível o acesso directo à informação, mas não 

é possível o acesso direto ao conhecimento. (p. 79) 

 

A transformação da informação em conhecimento, não é um processo imediato, 

requer algumas competências, que se entende que deveriam constituir pré-requisitos 

mínimos de qualquer estudante. Como salienta Silva (2002),  

 

passar de um conhecimento intuitivo e sumário do senso comum para um conhecimento reflexivo 

em que o indivíduo seja capaz de organizar, associar e estabelecer relações com as informações 

não se alcança com a imediaticidade do directo: requer tempo, muito tempo, calma e paciência 

para aprender a pensar. Deste modo, começa-se a compreender que a navegação pelos oceanos 

informáticos requer a intermediação humana, nomeadamente a dos professores, como insiste 

Wolton (ib.: 124), vincando que a emancipação que a Web proporciona não passa pela supressão 

dos intermediários, mas antes pelo reconhecimento do seu papel.(p.79) 

 

Considera-se que um dos grandes desafios dos educadores ao longo dos tempos e 

principalmente mais recentemente é realmente perceber como podem tornar a 

aprendizagem dos seus alunos significativa, ou seja, conseguir mantê-los interessados 

nas tarefas o tempo suficiente para que as compreendam, as questionem, “as 

reinventem”. Isto porque entende-se que, apesar de a maior parte dos conteúdos não 

puderem ser “reinventados”, podem concerteza serem testados, questionados, 

problematizados. A apresentação dos conteúdos programáticos como algo acabado, 

quase como que um “pronto-a-vestir” perspetiva-se um dos condicionantes da 

aprendizagem.  

Se se questionar sobre as razões que estão subjacentes ao abandono escolar e, 

porque é que os alunos cada vez mais parecem estarem pouco interessados na escola,  

percebe-se que esta tem vindo a perder “território”, principalmente porque muitas vezes 

as escolas não têm sido suficientemente capazes de acompanhar a evolução da 

sociedade, “competir” com a atratividade dos media. Algumas não têm tido a 

capacidade de formar professores para que estes consigam dinamizar as suas práticas, 

de forma a adaptarem-se a modelos de aprendizagem mais ativos, em detrimento dos 

tradicionais (ressalve-se, porém, que há escolas que têm conseguido suprir, até certa 

medida, algumas das dificuldades enumeradas e têm-se assumido como verdadeiros 

modelos nestes contextos).  
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Segundo o Livro Verde para a Sociedade de Informação em Portugal (1997),  

 
hoje, escola e professores encontram-se confrontados com novas tarefas: fazer da Escola um lugar 

mais atraente para os alunos e fornecer-lhes as chaves para uma compreensão verdadeira da 

sociedade de informação. Ela tem de passar a ser encarada como um lugar de aprendizagem em 

vez de um espaço onde o professor se limita a transmitir o saber ao aluno; deve tornar-se num 

espaço onde são facultados os meios para construir o conhecimento, atitudes e valores e adquirir 

competências. Só assim a Escola será um dos pilares da sociedade do conhecimento.(p.45) 

 

Sabe-se, no entanto, que todas estas mudanças são paulatinas e exigem muitos 

esforços, quer financeiros, quer a nível de mudança de atitudes face ao ensino (talvez 

até inerente face à própria filosofia da educação). Afinal, não se pode esperar que de um 

dia para o outro, um professor que sempre esteve vinculado a um modelo de ensino e 

aprendizagem tradicionalista, adote, sem qualquer orientação, procedimentos mais 

ativos, mais humanistas. 

Convém ainda ressalvar que tem-se a consciência que a simples introdução das 

TIC na aprendizagem não vai colmatar todos os problemas existentes, nem seria essa a 

pretensão, porém, a aposta e a mudança que se espera que seja paulatinamente 

concretizada, tem necessariamente de ser integrada, ou seja, apostar na formação de 

todos os agentes educativos, dotar as escolas dos recursos físicos necessários, fomentar 

a autonomia, mas simultaneamente o trabalho colaborativo, a partilha, a reflexão, a 

cooperação, para que, aos poucos, se vá caminhando para a coconstrução de 

conhecimento e aprofundando as tão importantes competências transversais (que serão 

mais adiante referenciadas no capítulo VIII).  

As comunidades de aprendizagem virtuais, conforme oportunamente se 

mencionará no capítulo IV, assumem aqui um papel de relevância, porque propiciam os 

sentimentos de pertença, a discussão de assuntos de interesse comuns para 

eventualmente alcançar objetivos também comuns. Quando se aprende a viver em 

ambientes com estas caraterísticas, realizando trabalhos com essas especificidades, 

pode-se considerar que está-se preparados para aprender hoje na sociedade global. Tal 

como afirma Kenski (2003), 

  
no ciberespaço, essa união de cidadãos conectados, agrupados virtualmente em torno de interesses 

específicos, pode construir uma comunidade a partir do momento em que se estabelecem regras, 

valores, limites, usos e costumes, a etiqueta, com as restrições e os sentimentos de acolhimento e 

‘pertencimento’ [aspas do autor], ao grupo. (p. 106) 
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Importa, porém, referir que  

a ideia do “pleno acedido emo conhecimento” [aspas do autor] não se pode confundir com 

totalidade. A Web gera de facto um fluxo informativo que não cessa de crescer: reservas de 

memórias diversificadas (bancos de dados, grandes arquivos, bibliotecas), grupos e indivíduos 

podem tornar-se emissores e aumentar exponencialmente este fluxo informativo, a que 

metaforicamente Pierre Lévy chama de segundo dilúvio (Lévy, 2000). De facto, quem já utilizou 

qualquer motor de busca para pesquisar informação sobre um assunto deparou-se de imediato com 

uma inundação de informações, ficando com a sensação de uma abundância ilimitada, como se 

acedesse a toda a informação disponível. Não se faça deste fenómeno um mito associado à 

Internet.  Em primeiro ligar não existe sistema de informação sem erros, perdas, desfasamentos e a 

Internet também não foge a esta constatação (Silva, 2002, p. 78). 

 

É neste sentido que pareceu importante destacar alguns dos principais aspetos da  

segunda Conferência Internacional de Jerusalém Ciência e Tecnologia da Educação 

(JISTEC'96) que foi realizada em Israel em janeiro de 1996, onde se representou a 

coleção internacional mais notória de defensores da educação de tecnologia que o 

mundo já viu (Dyrenfurth, 1996). Como salienta Nogueira (1998)  

 
- A qualidade da vida que a sociedade pode alcançar esta relacionada directa e positivamente com 

o grau com que, os seus membros, compreendem e utilizam efectivamente a tecnologia disponível 

e desenvolvem criativamente novas tecnologias, tendo em conta os aspectos científicos, 

económicos, sociais e ecológicos fundamentais; 

- O ensino da tecnologia desenvolve aptidões e conhecimentos que são de suma importância para 

todos os cidadãos. A Educação Tecnológica deve ser integrada em todos os níveis do sistema 

educativo; 

- O ensino e o estudo de conceitos, problemas, atitudes e aptidões tecnológicas devem ser 

planeados e aplicados de forma continuada e gradual abarcando todos os níveis do sistema 

educativo; 

- A tecnologia é um campo emergente de actividade por direito próprio e, consequentemente, o 

ensino da tecnologia deve ser organizado como matéria curricular e reconhecido como tal. (p. 31) 

 

Em qualquer realidade, com mais ou menos condições de acesso, é inegável a 

importância que a tecnologia tem no quotidiano das sociedades, visando melhorar as 

suas rotinas diárias, proporcionando-lhes mais e melhores condições de vida. Daí ser 

realmente de extrema importância ter os conhecimentos necessários para tirar proveito 

das imensas potencialidades que as mesmas potenciam. 

 

2.2. Desafios para o conhecimento e para a aprendizagem  

Quando se fala de sociedade de conhecimento, faz-se, de imediato, alusão a uma 

enorme quantidade de informação a que o indivíduo pode ter acesso, organizada em 

diversos formatos, proveniente de todo o mundo, num curto espaço de tempo. Isto 

porque “Knowledge and information have significant impact on people’s lives. The 

sharing of knowledge and information, particularly through Information 

Communication Technologies (ICTs) has the power to transform economies and 
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societies (Mansell & Wehn, 1998, p. 1563).” De acordo com Simão, Dos Santos e 

Costa (2005) 

 
a sociedade do conhecimento deverá ser encarada como um espaço aberto, em que se podem 

afirmar actores diversos do ambiente científico-cultural e do tecido socioeconómico, todos eles 

movidos pela intenção estratégica de gerar dinâmicas globais de desenvolvimento, centrados num 

conhecimento prático sustentado.( p. 30) 

 

Como afirma Ponte (2000), a produção de conhecimento em rede promove a 

heterogeneidade na medida em que faz convergir a multiplicidade de competências e 

experiências para a resolução de um problema. A sua disseminação por múltiplos sites e 

links faz com que os conhecimentos não fiquem aprisionados nos seus contextos de 

produção. No processo de elaboração intervêm indivíduos concretos, mas estes têm de 

adequar os seus procedimentos aos pontos de vista e valores de todos os restantes 

indivíduos envolvidos (é isso que faz deles uma comunidade). A reflexividade aparece 

como o elemento de coerência aglutinadora, gerando o salto qualitativo do somatório de 

inteligências para a inteligência coletiva (Lévy, 1997). 

Deste modo, não se deve conceber o ciberespaço como um mero repositório de 

informação, mas como um espaço propiciador da dinâmica social, onde a própria 

informação perde o seu caráter estático e adquire uma dinâmica de mudança constante, 

alterando-se, crescendo e permitindo aos seus criadores a sua apropriação de forma 

transformadora. Ou seja, as TIC são tecnologias tanto cognitivas como sociais. Uma 

tecnologia social permite que indivíduos com interesses convergentes se encontrem, 

dialoguem, ouçam ou desenvolvam uma interação com algum grau de durabilidade 

(Ponte, 2000). 

Os domínios do conhecimento e da aprendizagem permanecem repletos de 

desafios e de meandros que necessitam de serem explorados. A Internet, tal como 

evidenciado no ponto anterior e pela literatura (Castells, 2004; Lévy, 2000; Carneiro 

2001 e outros), a Internet é sobretudo um lugar de hibridismo e nomadismo. O 

hibridismo comporta uma dimensão de articulação entre o local e o global. Ligado à 

rede, o indivíduo faz intervir tanto a sua inserção local como a sua pertença global. Daí 

o facto de se falar em glocalização (intervém-se no global a partir da nossa 

representação local). Além disso, a Internet potencia um outro hibridismo ao nível da 

linguagem ao acolher simultaneamente a escrita, a imagem, o som e o vídeo, unidos por 

múltiplas referências (links). Porém, Lévy (2000), relembra: 
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não quero de modo nenhum fazer crer que tudo o que se faz com as redes digitais seja “bom”. 

Seria tão absurdo como afirmar que todos os filmes são excelentes. Só peço que sejamos abertos, 

benevolentes e acolhedores em relação à novidade. Que tentemos compreendê-la. Porque a 

verdadeira questão não é evidentemente ser a favor ou contra, mas reconhecer as mudanças 

qualitativas da ecologia dos sinais, o ambiente inédito que resulta da extensão das novas redes de 

comunicação para a vida social e cultural. (p.12) 

 

O autor reportou-se também ao nomadismo, referindo que este resulta da ausência 

de atrito espaço temporal, que convida à mobilidade, dirigida por necessidades de 

informação, de saber e de pertença.  

Para Lévy (1997, citado in Ponte, 2000), os novos nómadas do ciberespaço 

procuram a informação, mas também a relação, a afirmação e a pertença a grupos. Ou 

seja, a Internet tem uma dimensão social, as tecnologias em rede propiciam a existência 

de ambientes intermediários entre o indivíduo e os outros, que permitem fundar 

comunidades reais, no sentido em que existe interatividade entre os indivíduos, mas 

também virtualidade, na medida em que não existe presença física.  

Desse modo, os utilizadores da Internet não são meros consumidores e produtores 

de informação, são também seres eminentemente sociais que, ao usar a Internet, 

procuram pertencer a um ou mais grupos e afirmar as suas convições políticas, culturais, 

profissionais, etc., ou que, outras vezes, procuram ajuda para ultrapassar as suas 

dificuldades pessoais ou coletivas. Em relação a esta questão, Carneiro (2001), 

considera que 

 

o nosso ambiente altamente competitivo torna impossível não considerar os efeitos da 

aprendizagem não forma ou subestimar sequer o seu contributo para a sustentabilidade das nossas 

economias. A busca de vias inovadoras para identificar, avaliar, acreditar e certificar esse tipo de 

conhecimento e aptidões é matéria urgente, mesmo de sobrevivência (...) As alterações na 

sociedade implicam uma mudança proporcional em todos os paradigmas de enino e aprendizagem. 

(p. 375) 

 

Não se pode, de facto, permanecer indiferentes às mudanças profundas que a 

sociedade da informação impõe às sociedades, atendendo a que 

 

a sociedade de informação contém o potencial para ultrapassar o processo típico de exclusão social 

da organização industrial. Mas também detém o potencial de ampliar disparidades baseadas em 

desigualdades na distribuição do conhecimento, entre sociedades e no seio de qualquer sociedade. 

(Carneiro, 2001, p.374) 

 

Poderá parecer demasiado prematuro falar-se da sociedade da informação e do 

conhecimento, num país como Cabo Verde, onde ainda existem vários desafios, no 

entanto, tem-se assistido a algumas melhorias, que paulatinamente, vão mudando 

algumas realidades e práticas, sendo importante a iniciativa e a promoção de ações que 

conduzam ao desenvolvimento de uma sociedade de informação e do conhecimento. 
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Um dos primeiros investigadores responsáveis pelo conceito de sociedade da 

informação foi o economista Fritz Machlup19 em 1933, cujo trabalho culminou com um 

estudo importante, designado  "The production and distribution of knowledge in the 

United States" em 1962. A Sociedade da Informação, também designada de Sociedade 

do Conhecimento ou Nova Economia, surgiu no fim do Século XX, com origem no 

termo Globalização. Procurando perceber um pouco melhor o conceito, recorre-se a 

Carneiro (2001), que refere que 

 

a cidade global – aspiração de toda a urbe e dos respectivos responsáveis – é, pois, aquela que 

cultiva valores de cosmopolitismo: ela faz da riqueza multicultural e da espantosa diversidade 

humana a razão de ser do seu diálogo com o universal. Ao contrário, uma cidade que pratica o 

zonamento monocultural, ou a ghettoização [itálico do autor], acantona-se em microcosmos sem 

continuidade num mútua fecundação: é um aglomerado fechado em si próprio, uma não-cidade, na 

medida em que se manifesta incapaz de propor um modelo de cidadania, aberto e transverso às 

suas múltiplas comunidades integrantes. (p. 299) 
 

Contudo, a 'Sociedade de informação' pode ter uma definição que não envolve a 

vertente económica pelo menos se abordada dum ponto de vista apenas formal: "uma 

sociedade integrada por complexas redes de comunicação que rapidamente 

desenvolvem e trocam informação (Ribeiro, 2004, p. 89)". Neste sentido, a 'Sociedade 

do Conhecimento' seria o motor económico duma determinada comunidade ou 

comunidades e a 'Sociedade da Informação' o veículo que potencia a partilha dessa 

informação (Ribeiro, 2004). Não obstante as discordâncias, Manuel Castells (2002; 

2004) considera que a sociedade de informação não é sinónimo de conhecimento, 

percecionando-a como um espaço que garanta o acedido em múltiplas informações, em 

vários formatos, envolvendo posteriormente um trabalho de apropriação do indivíduo, 

tornando-a em conhecimento.  

Entende-se, portanto que a sociedade não é um elemento estático, muito pelo 

contrário, encontra-se em constante mutação e como tal, a sociedade contemporânea 

está inserida num processo de mudança, onde as tecnologias são as principais 

responsáveis. Assim, fala-se de um “novo paradigma de sociedade” que assenta num 

“bem precioso”: a informação, sendo-lhe atrabuídas várias designações, entre elas a 

Sociedade da Informação. Como se pode ver no Livro Verde para a Sociedade de 

Informação em Portugal (1997),  

 

 

                                                                 
19 Fritz Machlup começou a investigação da inovação e do conhecimento, em 1950, levando à publicação de  The 

Economic Revisão do Sistema de Patentes  (1958), artigos importantes em 1958 e 1960,  a produção e distribuição 

do conhecimento nos Estados Unidos (1962), e Educação e Crescimento Econômico (1970) 

(http://mises.org/page/1457/Biography-of-Fritz-Machlup-19021983, acesso a 13 de maio de 2013).  

http://pt.wikipedia.org/wiki/Economista
http://pt.wikipedia.org/wiki/Fritz_Machlup
http://pt.wikipedia.org/wiki/Globaliza%C3%A7%C3%A3o
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a sociedade da informação é uma sociedade para todos. As tecnologias da informação influenciam 

os mais variados domínios da vida em sociedade. As suas aplicações percorrem o espectro dos 

grupos sociais. Há barreiras a transpor, oportunidades a explorar e benefícios a colher. O carácter 

democrático da sociedade da informação deve ser reforçado. Por isso, não é legítimo abandonar os 

mais desprotegidos e deixar criar uma classe de info-excluídos. É imprescindível promover o 

acesso universal à info-alfabetização e à info-competência.(p.14) 

 

Para que a Sociedade de Informação promova uma melhor qualidade de vida dos 

cidadãos é essencial não só que a tecnologia se adapte às pessoas, se humanize, 

contribuindo para uma maior satisfação das necessidades e aspirações de cada indivíduo 

(Livro Verde para a Sociedade de Informação em Portugal, 1997, p. 98), mas também 

que as pessoas sintam a necessidade de se adaptarem às tecnologias, conforme se 

referenciou no inicío deste capítulo. 

A necessidade em fazer parte de uma sociedade de conhecimento que se impõe é 

autêntica e, por isso, admite-se que 

 

as universidades deverão promover junto dos seus estudantes a utilização da tecnologia para 

resolver problemas concretos que poderão ocorrer, por exemplo, no seu quotidiano. A 

aprendizagem precisa ser significativa, desafiadora, problematizadora e instigante. 

Consequentemente, aos professores e estudantes cabe participar num processo conjunto para 

aprender criativa e colaborativamente, onde passam a ser parceiros solidários que enfrentam 

desafios a partir das problematizações reais do mundo contemporâneo e demandam acções 

conjuntas que levem à colaboração, à cooperação e à criatividade, para tornar a aprendizagem 

colaborativa, crítica e transformadora (Carvalho, 2009, citado in Santos, Ferreira & Pereira, 2010, 

p. 48). 

 

Assim, tal como Carneiro (2001) refere, afigura-se urgente a integração da 

sociedade digital nas práticas de trabalho na universidade. Segundo o autor,  

 

os sistemas de aprendizagem flexível substituirão pouco a pouco a educação formal, 

desactualizada, e os planos de formação baseados em conceitos estáticos de lugar e de tempo. Os 

sistemas flexíveis de acesso ao conhecimento aproveitarão plenamente as novas possibilidades das 

TIC, oferecendo aos aprendentes a liberdade de escolher o tempo e o lugar mais conveniente para 

exercerem as suas actividades de aprendizagem, numa actualização constante. O saber já não é 

uma prerrogativa concedida apenas por instituições formais.(pp.375-376) 

 

Resta assumir que “políticas que patrocinem a formação natural de sabedoria, a 

partir da vivência, requererão cada vez mas instituições de Metis, isto é, instituições que 

concedam algum conforto ao aprender a partir das aptidões correntes em acção, no 

mundo real” (Carneiro, 2001, p. 376). 

Considerando que todo e qualquer conhecimento é suportado por condições 

básicas, que assegurem o desenvolvimento do indivíduo, pretendeu-se aqui abordar o 

que a literatura designa de pilares do conhecimento, atendendo a que eles enquadram-se 

perfeitamente na natureza da ação desenvolvida, reforçando-se simultaneamente a 
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necessidade de implementação dos mesmos ao longo da progressão do indivíduo no 

sistema educativo. 

Na sequência do que se tem vindo a discutir, propõe-se analisar, ainda que muito 

sumariamente, algumas das questões inerentes ao que se designou de referenciais da 

aprendizagem. 

 

2.3.Referenciais da aprendizagem 

A aprendizagem é um processo tão complexo e necessário que ao longo das 

décadas tem vindo a ser analisado e ainda hoje continua a merecer destaque, muito fruto 

das suas especificidades, bem como por estar inerente ao ser humano, que vive numa 

sociedade em permanente transformação. “O ritmo de mudança na sociedade em que 

vivemos, força-nos a redefinir a maneira como havemos de educar uma nova geração” 

(Bruner, 1999, p. 142). Tal como é assegurado por Bruner (1999),  

 

a singularidade mais característica dos seres humanos é aprenderem. A aprendizagem está tão 

profundamente arraigada no homem que é quase involuntária, e os aplicados estudantes do 

comportamento humano até já especularam que a nossa especialização enquanto espécie é uma 

especialização na aprendizagem.(p.142) 

 
 

De acordo com Tavares e Alarcão (2002), a aprendizagem representa “uma 

construção pessoal, resultante de um processo experiencial, interior à pessoa e que se 

traduz numa modificação de comportamento relativamente estável (p.86).”Não havendo 

mudança no comportamento do indivíduo, pode-se deduzir que, à partida, não terá 

havido aprendizagem. O processo que conduz a essa mudança é importante pois dele 

depende a concretização dessa aprendizagem, pelo  que é a ele que se pretende remeter 

neste capítulo ao se discutir um pouco dos pressupostos de base inerentes a algumas das 

principais teorias que norteiam esta aprendizagem. Convém ainda destacar que  

 

a aprendizagem realiza-se, no educando, através de tarefas que lhe são propostas ou que ele 

próprio se propõe. Aprendemos a manusear objectos, a utilizar símbolos para falar, escrever e 

contar, a distinguir os objectos que nos rodeiam, a prestar atenção, a fazer generalizações, a 

resolver problemas, a tomar decisões a partir dos nossos sistemas de valores, a recordar palavras, 

factos, datas, informações (…) a comportarmo-nos em sociedade, a respeitar os outros (…). 

Aprendemos, em resumo, a viver como pessoas em sociedade. Para isso precisamos de adquirir 

conhecimentos, de cultivar atitudes, de aprender a tomar decisões e de desenvolver capacidades 

motoras, cognitivas, linguísticas e de relacionamento social (Tavares & Alarcão, 2002, p. 90). 

 

Assim, qualquer formação teve ter por base as taxonomias cognitivas, psico 

afetivas e de desenvolvimento motor (de entre outras), que auxiliam na formulação dos 

objetivos e competências de aprendizagem. Para o b-curso desenvolvido, que será 
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analisado na segunda parte desta investigação, estas foram tidas em consideração, 

conforme oportunamente se constatará. 

Proceder a uma breve sistematização das teorias de aprendizagem representa um 

risco, atendendo a que se pode, em consequência disso, conduzir a alguma perda de 

rigor das mesmas, atendendo a que estas são múltiplas e vão sendo enfatizadas em 

função do conceito de aprendizagem que as pessoas têm: ou a modificação de 

comportamento, ou a construção pessoal ou experiencial (conforme referido 

previamente na definição de Tavares & Alarcão, 2002). 

Porém, estas podem ser divididas, de acordo com Tavares e Alarcão (2002) em 

dois grandes grupos: as teorias behavioristas e as teorias cognitivas, havendo ainda 

alguma menção ao movimento humanista, que para os autores, não representa 

propriamente uma teoria, mas antes, como se viu, um movimento.  As teorias 

comportamentalistas, consideradas as que mais se adequam a um contexto de 

aprendizagem essencialmente tradicional, focaram sobretudo a relação estímulo-

resposta, e procuraram saber quais as leis que nortearam o estabelecimento desta 

relação. As teorias cognitivistas têm como princípios pedagógicos a motivação, o 

desenvolvimento de expetativas, as condições de desenvolvimento intuitivo (“insight”), 

a relação do “novo” com o “adquirido”, a sistematização e a transferência para situações 

novas, idênticas. Entre os seus principais representantes, destacam-se Lewin, Piaget, 

Bruner, Ausubel, de entre outros (Tavares & Alarcão, 2002, p. 93). Salientou-se aqui D. 

Ausubel por se ter dedicado “ao estudo da aprendizagem significativa ou compreendida 

(“meaningful learning”), conceito que opõe a aprendizagem memorizada ou mecânica 

(“rote learning”)” (Tavares & Alarcão, 2002, p. 104). 

Ainda integrado nas teorias cognitivistas, destaca-se o modelo informático, que 

não se poderia descurar, atendendo à sua importância para a aprendizagem atualmente, 

bem como por se relacionar com a temática em análise. Assim, de acordo com Tavares 

e Alarcão (2002),  

 

para os defensores deste modelo, a aprendizagem é um processo de aquisição de diferentes 

esquemas de reacção e adaptação do organismo ao seu meio ambiente. Rejeitam as teorias 

behavioristas que consideram a aprendizagem como simples condicionamento. Tentam descrever 

como é que as ideias são aprendidas e guardadas e dão especial relevo à auto-regulação que se 

efectua no interior do organismo que, como ser vivo, reage ao ambiente em que se situa, 

transformando, organizando e conservando os estímulos recebidos. (p.109) 

 

 O movimento humanista, representa para Tavares e Alarcão (2002) “uma reacção 

que se baseia na crença de que o educando deve ter mais responsabilidade para decidir o 

que quer aprender e para ser mais independente e auto-orientador da sua aprendizagem 
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(pp.109-110).”A aprendizagem aqui está “assente na pessoalidade”, é uma auto 

aprendizagem, acompanhada de uma auto avaliação, representando uma aprendizagem 

dos sentimentos, dos conceitos, das habilidades, ajudando o indivíduo a “tornar-se 

pessoa”, numa atmosfera emocional positiva, empática. Assim, entre os representantes 

deste movimento destacam-se Maslow, Carl Rogers, A. Combs e Buhler (Tavares & 

Alarcão, 2002, p. 93). 

Considera-se que, “o papel do formador consiste, sobretudo, em ajudar os 

formandos a aprenderem e a encontrarem o sentido das aprendizagens, através da 

entreajuda na resolução de situações problema, pelo que as teorias humanistas 

convergem, nestes aspectos, com as teorias construtivistas” (Inácio, 2007, p. 25). 

Conforme se pode depreender, a discussão em torno das teorias de aprendizagem 

é complexa e relativamente extensa, pelo que se procurou apenas se cingir ao que se 

considera determinante para se compreender o contexto desta IA. Assim, nesta 

perspetiva parece existir uma ligação entre algumas destas teorias, sendo que o desenho 

de um b-curso tem necessariamente um enfoque numa perspetiva mais cognitivista, na 

medida em que lhe estão subjacentes alguns objetivos, de índole cognitiva, que serão 

concretizados com recurso a estratégias assentes numa perspetiva mais construtivista. 

Segundo  Inácio (2007),  

 

para os construtivistas, o conhecimento é produto da interacção do homem com o meio físico e 

social, assim como a inteligência. Construtivismo significa que o conhecimento não é dado, é 

construído através de interacções sociais. Os mais experientes ajudam os menos experientes na 

resolução conjunta de problemas e qualquer indivíduo pode ser mais sabedor do que os outros em 

determinadas tarefas ou temas. (p.20) 

 

Já no que se refere à prática pedagógica 

 

os construtivistas colocam a tónica na experiência, na construção do conhecimento através da na 

argumentação, do trabalho colaborativo, da na discussão e do no debate. Defendem que a 

aprendizagem depende de actividades de experimentação e exploração. Os formandos constroem 

representações internas do conhecimento, interpretações pessoais das suas experiências. Estas 

representações estão sempre sujeitas a mudanças e as estruturas cognitivas formam a base para que 

novas estruturas de conhecimento sejam incorporadas (Inácio, 2007, p.21). 

 

As orientações facultadas por Inácio (2007), representam os princípios que se 

procurou adotar no desenvolvimento do b-curso, que dada a sua relevância nesta 

investigação, optou-se por apresentar, ainda que muito sucintamente, os principais 

representantes da teoria construtivista, nomeadamente John Dewey, que se demarcou 

com a sua pedagogia de projeto, Bruner, que trouxe a aprendizagem por descoberta e 

Vygotsky, a quem está associada a teoria sócio- interacionista. 



Capítulo II 

Conhecimento e aprendizagem na sociedade atual: referenciais, tendências e expetativas 

 

54 
 

 Os ambientes online estão vinculados à teoria sócio-interacionista, defendida por 

Vigotsky, que se apoia na mediação e interação, que acabam por serem determinantes 

em qualquer projeto nesta área. Por não se pretender profundar estas questões conforme 

se referiu, importa apenas referir que para Vygotsky, a formação ocorre numa relação 

dialética entre o sujeito e a sociedade, onde o Homem modifica o ambiente e vice versa. 

É neste contexto que se destaca a interação, sendo que se considera, por exemplo no 

caso de uma criança que esta para se desenvolver necessita do outro para que aprenda a 

falar, a andar, etc. Para o autor, toda a aprendizagem deve ser mediada, tornando aqui o 

papel do professor relevante, o que vem confirmar a importância que este assume nos 

contextos de aprendizagem online. Assim, como assume Inácio (2007),  

 

pesem embora as divergências no que diz respeito às concepções do processo de aprendizagem, o 

que parece consensual é a ideia de que não existe uma teoria mais adequada para todas as situações 

de aprendizagem. Alguns pensadores consideram que devemos aproveitar o que cada teoria tem de 

melhor, sendo fundamental saber identificar onde e quando essas concepções podem ser 

aplicadas.(p.28) 

 

É neste contexto que se optou por analisar, com um pouco de mais detalhe, o 

construtivismo, por se entender que esta teoria representa os princípios 

psicopedagógicos e técnicas de ensino, ou seja, as principais caraterísticas consideradas 

indispensáveis para o desenvolvimento dos processos de ensino e de aprendizagem no 

b-curso que se implementou. 

 

2.3.1. O Construtivismo na aprendizagem e no conhecimento 

Para que ocorra aprendizagem, terá necessariamente de existir um envolvimento 

por parte do indivíduo, para que este possa sentir-se motivado e assim permitir que a 

aprendizagem ocorra. Como afirma Vignaux (1991, citado in Coutinho, 2005), 

“aprender significa integrar novos conhecimentos nos existentes (p.413).” 

Dadas as caraterísticas da sociedade do conhecimento, faz todo o sentido eleger o 

construtivismo como uma forma, por excelência, para que a aprendizagem ocorra. “O 

conceito chave do construtivismo é que a aprendizagem é um processo activo de 

criação, não de aquisição, do conhecimento” ( Hord & Rutherford, 1998). 

Fala-se no construtivismo desde a época dos sofistas, sendo que alguns afirmam 

que Sócrates é apontado como o grande construtivista. Bruner (1986 citado in Brooks e 

Brooks, 1997) referiu-se a esses entendimentos como “construções mentais projetadas 

em um `mundo objetivo´” (Brooks & Brooks, 1997, p.37). 
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Não se pode falar de construtivismo sem fazer alusão aos seus percursores. Tal 

como se referiu acima e segundo Lima e Capitão (2003, p. 275), o construtivismo tem 

origem no campo das ciências cognitivas, especificamente nos trabalhos de Jean Piaget 

(1896-1980) e nas obras sócio-culturais de Lev Vygotsky (1896-1934), que estudaram 

como decorria a aprendizagem. Não se pretende aprofundar as conceções defendidas 

por Piaget e Vygotsky e uma vez que hoje as “suas teorias são consideradas 

complementares”, optou-se por apenas analisar as principais diferenças e semelhanças 

existentes, conforme se apresenta no quadro 1 (Lima & Capitão, 2003, p. 279). 

 

Quadro 1– Jean Piaget vs. Lev Vygotsky20 

Jean Piaget vs. Lev Vygotsky 

Diferenças 

“Construtivismo Cognitivo” “Construtivismo Social” 

- O desenvolvimento do conhecimento move-se do 

individual para o social. 

- A aprendizagem sucede-se ao desenvolvimento. 

- O desenvolvimento do conhecimento processa-se do 

social para o individual. 

- O desenvolvimento sucede-se à aprendizagem 

Semelhanças 

“Construtivismo Cognitivo” “Construtivismo Social” 

- O desenvolvimento cognitivo é uma aquisição 

pessoal, contínua e progressiva, que implica a 

interacção do sujeito com o meio social envolvente. 

- O desenvolvimento cognitivo é uma aquisição 

pessoal, contínua e progressiva, que implica a 

interacção do sujeito com o meio social envolvente. 

 

 

Conforme salientam Lima e Capitão (2003), nestas duas perspetivas, apesar de 

relativamente diferentes, “os autores chegaram à mesma conclusão: desenvolvimento 

cognitivo é uma aquisição pessoal, contínua e progressiva, que implica a interacção do 

sujeito com o meio social envolvente (p. 280).”  

Hoje as duas teorias constituem a base de uma nova teoria psicológica da 

aprendizagem, designada por construtivismo, onde o cognitivo e o social são encarados 

como “figura de primeiro plano” (Lima & Capitão, 2003, p. 280). 

Segundo Fosnot (1999),  

 o construtivismo, enquanto teoria psicológica, tem origem no campo das ciências cognitivas, 

particularmente nos últimos trabalhos de Jean Piaget, nas obras sócio-históricas de Lev Vygotsky e 

nos trabalhos de Jerôme Bruner, Howard Gardner e Nelson Goodman, entre outros que estudaram 

o papel da representação na aprendizagem.(p.27) 

 

Para este autor, o construtivismo é “uma teoria que constrói a aprendizagem como 

um processo de construção interpretativo e recursivo por parte dos alunos em interacção 

com o mundo físico e social” (Fosnot, 1999, p.53), sendo que  

 

                                                                 
20 Disponível em Lima & Capitão (2003, p. 279) 
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não se consegue extrair desta teoria um “livro de receitas para ensinar” ou um conjunto preparado 

de técnicas pedagógicas para serem propostas como um modelo construtivista do ensino.” Enfatiza 

a sua posição, referindo que “embora o construtivismo não constitua uma teoria de ensino, aponta 

para a adopção de uma abordagem da educação radicalmente diferente daquela que é utilizada na 

maior parte das escolas.(Fosnot, 1999, p.52) 

 

De acordo com Lima e Capitão (2003) 

 
 o novo modelo educacional desejável para a era do conhecimento pretende implantar uma 

filosofia pedagógica “construtivista” [aspas dos autores] segundo a qual o conhecimento é 

construído pelo aluno (American Center for the Study of Distance Education, 1997; Arends, 1995; 

Boyle, 1997).  

 

Os autores, acrescentam ainda que “a aprendizagem é um processo de índole 

social, e não apenas cognitivo e individual, pelo qual o aluno constrói o seu próprio 

conhecimento e é influenciada pela cultura e pela interacção da base de conhecimentos 

do aluno com as novas experiências de aprendizagem (p.57).” 

Nesse contexto, passa-se, com recurso ao quadro 2, a apresentar o novo modelo de 

prática pedagógica. 



  Capítulo II 

Conhecimento e aprendizagem na sociedade atual: referenciais, tendências e expetativas 

 

57 
 

Quadro 2 – Paradigma atual do ensino-aprendizagem21 

Paradigma atual do ensino e da aprendizagem 

(Era do conhecimento) 

Filosofia pedagógica 

“Construtivismo” 

O conhecimento é construído pelo próprio aluno. 

A aprendizagem é um processo intelectual e social e é influenciada pela cultura e pela interacção da base de 

conhecimentos do aluno com as novas experiências de aprendizagem. 

Aprendizagem centrada e controlada pelo aluno. 

Aprendizagem integrada com factos reais. 

Aprendizagem cooperativa e trabalho em equipa. 

Estilos de aprendizagem heterogéneos 

Instituição de ensino ou formação 

“Centro e recursos de aprendizagem distribuídos” 

Preparar os alunos para a sociedade do conhecimento e a formação ao longo da vida. 

Preparação dos alunos, ao longo da vida, em diversas actividades profissionais. 

Ensino centrado na quantidade e qualidade da aprendizagem. 

Conteúdos 

“Centrados no aluno e em casos reais” 

Personalizados. 

Diversidade (conteúdos e actividades de aprendizagem). 

Dinâmicos. 

Acedido em uma infinidade de informações globais. 

Papel do professor 

“Guia auxiliar” 

Agente facilitador da aprendizagem. 

Integrar experiências reais com contextos relevantes – aprendizagem integrada. 

Ensinar a pesquisar, seleccionar, relacionar entre si, analisar, sintetizar e aplicar informação. 

Motivar e despertar curiosidades, 

Promover o trabalho em equipa. 

Fomentar a aprendizagem cooperativa, o diálogo social e democrático e a apreciação de múltiplas 

perspectivas. 

Desenvolver o espírito crítico. 

Estimular o rigor intelectual. 

Desenvolver a autonomia. 

Papel do aluno 

“Construtor activo do conhecimento” 

Aprender a construir o seu próprio conhecimento. 

Trabalhar de modo cooperativo. 

Manifestar pensamento crítico. 

Iniciativa e diversidade de perspectivas. 

Avaliação 

Testes de conhecimento e projectos de trabalho 

 

Segundo Lima e Capitão (2003), esta abordagem “reformula a filosofia 

pedagógica, o papel da instituição, de ensino ou formação, os conteúdos, o papel a 

desempenhar por professores e alunos, e a avaliação dos alunos”  (p.34).  

Uma reflexão atenta do quadro 2, remete para os desafios de uma educação com 

índole num modelo construtivista. Pode-se, portanto, concluir que o trabalho inerente a 

esse processo é complexo, dependendo muito de atitudes recetivas à inovação, 

implicando, por vezes, até a mudanças de ideologias educativas. 

Importa ainda destacar aqui, ainda que brevemente, a importância de Seymour 

Papert, autor do construcionismo, que representa uma abordagem pedagógica 

                                                                 
21 Adaptado de Lima & Capitão, 2003, p. 54 
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desenvolvida pelo pesquisador em Educação e Tecnologias da Informática, criador da 

Linguagem de Programação Logo. Baseado nas teorias de Jean Piaget, de quem foi 

orientando, sobre cognitivismo e epistemologia genética, Papert propõe uma 

transformação na conceção dos processos de ensino e de aprendizagem através da 

utilização do computador como uma ferramenta que propicia ao aluno condições 

concretas de exploração do seu potencial intelectual, desenvolvendo ideias nas mais 

diferentes áreas do conhecimento. 

A partir das suas experiências, Papert desenvolveu a ideia do processo de 

aprendizagem baseado no ciclo descrição-execução-reflexão-depuração, fazendo alusão 

à Zona Proximal de Desenvolvimento (ZPD) de Vygotsky. Considerando a ZPD, Papert 

reforça a ideia de que o professor deve assumir um papel de mediador e promotor do 

processo de aprendizagem, estimulando a reflexão, a depuração e a construção do 

conhecimento, de forma a criar um ambiente onde o aluno é sujeito da aprendizagem. 

Para esta ser significativa, deve partir dos interesses ligados ao universo do indivíduo, 

do aluno. Por isso, é fundamental que sejam mapeados suas necessidades e seu 

ambiente, os quais trarão desafios e questões a serem respondidas (Cidade, 2008). 

O professor, segundo o investigador, assume aqui um papel determinante, cujo 

papel é estimular o aluno, através do aprofundamento dos estudos através da pesquisa 

rumo ao conhecimento sistematizado e conceitual. É este estímulo que levará os alunos 

procurarem novos conhecimentos, questionando-se, aprendendo a refletir criticamente. 

Este tipo de práticas garante ao aluno as condições de desenvolvimento da sua 

autonomia, estimulada pela curiosidade, que o impulsiona à pesquisa e ao 

desenvolvimento das suas habilidades, seguindo os preceitos apontados por Paulo Freire 

de um sujeito autónomo e consciente. Assim como alude Coutinho (2008),  

 

a visão construtivista, ilustrada com a sugestiva metáfora da “mente como um rizoma” - mind as a 

rhizome (Duffy e Cunningham, 1996: 177), a tecnologia é encarada como parte integrante da 

actividade cognitiva do sujeito, ou seja, a atenção não vai para o sujeito isolado e para aquilo que 

ele (ou ela) já sabe, mas para a actividade a realizar e para o contexto em que a tarefa se situa. Os 

sistemas hipertexto e hipermédia constituíram, na opinião da maioria dos autores que se 

debruçaram sobre estas questões (Fosnot, 1992; Landow, 1992; Dias, 2000; Hartley e Bendixen, 

2001) o melhor exemplo de ferramentas tecnológicas capazes de criar ambientes de aprendizagem 

construtivista, o que justifica, pensamos, o boom de trabalhos investigando o potencial educativo 

dos sistemas hipertexto e hipermédia, que surgiram na investigação em TE sobretudo a partir do 

início da década de 90. (p.19) 

 

A importância dos ambientes construtivistas nos domínios da educação com 

caraterísticas inovadoras parece inequívoca, pelo que, de seguida, aborda-se, ainda que 

sucintamente, esta temática com o intuito de se compreender o que os norteiam. 
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2.3.2.Ambientes de aprendizagem construtivista 

A investigação que se realizou, bem como a experiência profissional da autora 

permitiu perceber a importância do educador construtivista para a educação. Essa 

denominação acarreta algumas responsabilidades, designadamente a da investigação 

permanente, a construção de atividades desafiadoras motivando os seus alunos a 

participarem ativamente nas aulas, a investigarem, a assumirem um papel mais ativo no 

seu próprio processo de ensino e de aprendizagem. Nesse sentido, justifica-se a análise 

dos modelos que melhor se adaptem aos contextos e necessidades de aprendizagem. 

Entende-se, porém, que a descrição excessiva destes modelos poderá ser 

relativamente extenuante22, pelo que se optou apenas por destacar muito sinteticamente 

alguns, que se consideraram úteis a esta linha de investigação. Começou-se por destacar 

os seguintes, também apontados por Lima e Capitão (2003): 

 

- Problem-based learning: Na instructional model and its constructivist framework [itálico do 

autor] ( De Savery e Duffy, 1996); 

- Seven goals for the design of constructivist learning environments [itálico do autor]  (De 

Honebein, 1996); 

- Modelo REALs – “Rich Envirinments for Active Learning” [itálico e aspas do autor] (De 

Grabinger e Dunlap, 1995); 

- Modelo dos três C´s  ( De Jonassen, 1994); 

- Modelo ACCEL (De Boettcher, 1997) (p. 281) 

 

Neste momento, impõe-se a questão: qual a diferença dos ambientes de 

aprendizagem construtivistas em relação aos outros? Assim como alude Inácio (2007) 

no que refere à prática pedagógica, os construtivistas enfatizam a experiência, na 

construção do conhecimento através da argumentação, do trabalho colaborativo, da 

discussão e do debate. Eles defendem que a aprendizagem depende de atividades de 

experimentação e exploração, sendo que os alunos constroem representações internas do 

conhecimento, interpretações pessoais das suas experiências, que estão sempre sujeitas a 

mudanças e as estruturas cognitivas que formam a base para que novas estruturas de 

conhecimento sejam incorporadas.   

Como se sabe, a perspetiva construtivista do ensino e da aprendizagem é oposta à 

perspetiva do ensino transmissivo na escola, na medida em que concentra a sua ação no 

fazer agir, operar, criar, construir a partir da realidade vivida pelos alunos. Para esta 

corrente teórica o sujeito é um participante ativo, faz interpretações das experiências, 

elabora e testa essas interpretações e apropria-se das informações dadas (Inácio, 2007, 

p. 22).  

                                                                 
22 Para aprofundamento desta temática consultar Lima & Capitão (2003, p.281) 
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Assim, neste sentido, os alunos têm muito mais responsabilidade sobre a gestão 

das suas tarefas do que no modelo tradicional e o papel do tutor passa a ser o de 

orientador ou facilitador. Numa prática pedagógica de orientação construtivista, os 

formandos assumem a coresponsabilidade da sua própria aprendizagem, selecionam e 

desenvolvem as suas próprias estratégias e muitas vezes os seus próprios objetivos. 

Considera-se, portanto que na perspetiva construtivista da aprendizagem, a autonomia, a 

interação e a cooperação constituem dimensões centrais dos processos educativos 

(Inácio, 2007, p. 22). 

Segundo Inácio (2007), o “interrogatório crítico é outro método pedagógico que 

se tem destacado como marca do construtivismo. Através dele o tutor pode identificar e 

acompanhar as ideias e as hipóteses dos formandos (p.23).” 

 Naturalmente estas mudanças nos processos de ensino e de aprendizagem devem 

ser acompanhadas pela integração das TIC e ambientes online. Como salienta Ponte 

(2000), o surgimento destas tecnologias nas escolas levou, naturalmente, a formular 

questões relacionadas com as novas oportunidades que elas podem oferecer para o 

trabalho educativo. Nesse contexto, podem enunciaram-se, tal como Ponte (2000) 

salienta, questões como: (i) as TIC proporcionam formas mais eficazes de atingir os 

objetivos educacionais? (ii) proporcionam novas formas de aprendizagem? (iii) levam a 

novos modos de trabalho dentro da escola? 

Como o autor acrescenta, rapidamente se constatou que estas questões são 

insuficientes, pois elas pouco questionam a escola, assumindo, no essencial, que esta 

manteria os mesmos objetivos e as mesmas formas de trabalho. Tornou-se claro que é 

preciso ir mais longe e fazer outro tipo de perguntas: (iv) de que modo as TIC alteram 

(ou podem alterar) a natureza dos objetivos educacionais visados pela escola? (v) de que 

modo alteram as relações entre os alunos e o saber? (vi) de que modo alteram as 

relações entre alunos e professores? (vii) de que modo altera o modo como os 

professores vivem a sua profissão? (IX) a emergência da sociedade de informação 

requer ou não uma nova pedagogia? (Ponte, 2000). Estas indagações representam 

efetivamente algumas das preocupações que qualquer educador manifesta. 

Para que realmente possam ocorrer as mudanças necessárias para a melhoria da 

educação, são necessárias, segundo Ponte (2000) duas condições fundamentais: (i) um 

amplo acesso às TIC na sociedade em geral e (ii) o protagonismo dos professores, como 

atores educativos fundamentais. Na verdade, sem uma grande disseminação das TIC nos 

locais onde as pessoas vivem e trabalham, que as ajudem a percecionar as novas 

possibilidades dos ambientes de aprendizagem, será difícil a sua integração e utilização 
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de modo fluente e natural. O acesso às TIC é uma condição necessária, embora não 

suficiente, para se entrar numa nova fase de dinamização dos processos de ensino e de 

aprendizagem, visando a perspetiva construtivista, de centralidade no aluno. Trata-se de 

um problema de gestão de recursos e de política educativa onde ainda existe muito por 

fazer. Segundo Brooks e Brooks (1997), 

 
tornar-se um professor que ajuda os alunos, de preferência, a buscar do que seguir é desafiador e, 

de muitos modos, amedrontador. Professores que resistem à pedagogia construtivista o fazem por 

razões compreensíveis: a maior parte deles não foi educada nestes ambientes e nem capacitada 

para ensinar dessa maneira. A mudança, portanto, parece enorme. E, se as práticas instrutivas 

correntes são encaradas como funcionando, há pouco incentivo para experimentar novas 

metodologias – mesmo quando a pedagogia envolvendo as novas metodologias é atraente. (p.114) 

 

Por se considerar que a mudança de paradigma exige algum apoio, que 

simultaneamente ajudará a minorar os eventuais receios associados, aponta-se algumas 

linhas orientadoras desenvolvidas por Brooks e Brooks (1997) que facilitarão o 

desenvolvimento gradual deste processo. Os autores designam-nos de descritores, que 

foram inspirados nos trabalhos de muitos pesquisadores e teóricos incluindo Sigel, 

Elkind, Kuhn e Arlin: 

 

1. Professores construtivistas encorajam e aceitam a autonomia e iniciativa do aluno 

2. Ao estruturar tarefas, os professores construtivistas usam terminologias tais como “classificar”, 

“analisar”, “antecipar” e “criar” [aspas do autor] 

3. Professores construtivistas permitem aos alunos respostas para dirigir lições, mudar estratégias 

instrutivas e alterar conteúdos 

4. Professores construtivistas questionam acerca dos entendimentos dos alunos sobre conceitos, 

antes de compartilhar seus próprios entendimentos daqueles conceitos 

5. Professores construtivistas encorajam os alunos a se engajar em diálogo (…) 

6. Professores construtivistas encorajam indagações de alunos, perguntas com final aberto e 

encorajam os alunos a perguntar um ao outro 

7. Professores construtivistas buscam a elaboração das respostas iniciais dos alunos 

8. Professores construtivistas engajam os alunos em experiências que podem engendrar 

contradições às suas hipóteses iniciais e, assim, encorajar a discussão 

9. Professores construtivistas permitem um tempo de espera, após colocarem as perguntas 

10. Professores construtivistas estipulam tempo para os alunos construírem relações e criarem 

metáforas (Brooks & Brooks, 1997, p.114). 

 

Conforme referem Brooks e Brooks (1997), estes descritores ajudam os 

professores a adotarem uma postura mais construtiva, ajudando-os na orientação das 

rotinas pedagógicas.  

Imagine-se, por exemplo, os estudantes que se encontram em fase de estágio: que 

já tiveram mais de doze anos de ensino e aprendizagem dinamizados com base num 

paradigma transmissionista/realista, como irão ensinar quando forem realmente 

professores? Como Fosnot (1999) afirma,  
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embora as possam vir a ensinar, e o façam, de maneira diferente daquela como foram ensinadas, é 

óbvio que não o fazem apenas por ouvirem falar em alternativas (…) Não se pode deixar de pensar 

que aprender os conteúdos ensinados de modo consistente com o ponto de vista construtivista 

juntamente com cursos de metodologia, ajudaria no processo de vir a ensinar de modo 

diferente.(p.285) 

 

O surgimento da sociedade de conhecimento provocou uma reflexão de novas 

formas de estar e de aprender, contribuindo para o surgimento de novos referenciais de 

aprendizagem, tal como se passará, de seguida, a apontar. 

 

2.3.3.Para além do construtivismo: o paradigma conectivista 

Tal como ocorre em relação ao humanismo, este movimento ou paradigma tem 

sido alvo de algumas críticas, não sendo, por isso propriamente considerado uma teoria, 

atendendo a que o termo é considerado demasiado ambicioso, sendo que têm surgido 

várias críticas. O autor deste movimento/ teoria é George Siemens23, que no 

seu Learning Ecology, Communities, and Networks: Extending the Classroom, 

manifestou estas e outras preocupações, de simbiose entre o virtual e o físico, entre o 

mundo do trabalho, a aprendizagem formal e a aprendizagem informal, contínua, 

permanente, face a uma cultura institucional universitária e educativa, em geral, que 

pareciam alheadas das grandes mudanças em curso. E escreveu o que parecia ser (e 

revelar-se-ia assim) o embrião para uma nova visão do conhecimento e da 

aprendizagem: 

 
What we know is less important than our capacity to continue to learn more. The connections we 

make (between individual specialized communities/bodies of knowledge) ensure that we remain 

current. These connections determine knowledge flow and continual learning (…) To remain 

relevant, education needs to align with the needs of learners and the changing climate of work. 

Courses are not effective when the field of knowledge they represent is changing rapidly. We need 

to respond to these changes in a way that meets learner's needs and that reflects the reality of 

knowledge required in the work force (Siemens, 2003, p.25). 

 

                                                                 
23 George Siemens é um teorizador dos processos de aprendizagem na era digital . Siemens é professor assistente 

Center for Distance Education e um pesquisador e estrategista Technology Enhanced Knowledge Research 

Institute (TEKRI) no Athabasca Universityem Alberta, no Canadá. Tem tido alguma notoriedade como estrategista de 

mídia social, desenvolvendo os seus trabalhos de planeamento, pesquisa e implementação de tecnologias sociais em 

rede, com foco no impacto sistémico e mudança institucional. O seu interesse pela exploração das possibilidades 

pedagógicas das novas tecnologias da informação e comunicação levou-o, juntamente com Stephen Downes (Institute 

for Information Technology's e-Learning Research Group, Canadá), a propor o Conectivismo, que apresenta como 

um novo paradigma de ensino-aprendizagem . Apresentado em 2004, o conceito de conectivismo foi desenvolvido e 

divulgado através da publicação de artigos em suporte de papel e on-line, de capítulos de livros, da participação em 

encontros científicos e da organização de um curso on-line, através da Universidade de Manitoba que teve a 

participação de 2.400 pessoas de todo mundo. O paradigma conectivista foi sistematizado por Siemens no livro 

Knowing Knowledge (2006), uma exploração de como o contexto e características do conhecimento mudaram e o 

que isso significa para as organizações de hoje. Siemens mantém o blog elearnspace (www.elearnspace.org/blog) e o 

site www.connectivism.ca (https://pt.wikipedia.org/wiki/George_Siemens, acedido a 10 de junho de 2013). 

https://pt.wikipedia.org/wiki/Aprendizagem
http://cde.athabascau.ca/
https://tekri.athabascau.ca/
https://tekri.athabascau.ca/
https://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Athabasca_University&action=edit&redlink=1
https://pt.wikipedia.org/wiki/Conectivismo
http://www.connectivism.ca/
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Para este autor, a aprendizagem é multifacetada, orientada e determinada pela 

tarefa. Em Knowing Knowledge (2006), Siemens procurou clarificar e detalhar este 

carácter multidimensional e complexo da aprendizagem, distribuindo-a por quatro 

domínios: transmissão, emergência, aquisição e acreção, tal como se apresenta na figura 

1: 

 

 
Figura 1 - Domínios do Conhecimento e da Aprendizagem24 

 

O conhecimento aqui é percecionado como um processo. É comum associar-se a 

aquisição ou a criação de conhecimento com a aprendizagem formal, mas a verdade é 

que o este é encontrado de muitas e variadas formas: aprendizagem informal, 

experimentação, diálogo, pensamento e reflexão. A aprendizagem é percecionada como 

um processo contínuo, não uma atividade que aconteça à margem das vidas quotidianas 

(Siemens, 2006). 

Atendendo a que a aprendizagem e o conhecimento são dinâmicos, vivos, no 

âmbito de uma ecologia, deviam ter, de acordo com Siemens (2003), as seguintes 

caraterísticas: 

 

Ser informal e não estruturado; não definir a aprendizagem; ser suficientemente flexível para 

permitir aos participantes criarem de acordo com as suas necessidades. 

Ser rico em ferramentas, providenciando muitas oportunidades de diálogo e de conexão entre os 

utilizadores. 

Possuir consistência e perdurar, já que muitas comunidades, projetos e ideias começam com 

grandes expectativas, notoriedade e promoção e, depois, desaparecem lentamente.  

Transmitir confiança. Só o contacto social intenso, presencial ou online, permite desenvolver um 

sentimento de confiança e de conforto, e para tal é necessário que os ambientes sejam seguros. 

Ser simples; a necessidade de simplicidade deve ter atenção prioritária. (p.30) 

 

                                                                 
24 Adaptado de George Siemens (2006, p.34). 
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Há excelentes ideias que falham devido à sua complexidade, sendo as abordagens 

simples e sociais as mais eficientes. Quer a seleção de ferramentas, quer a criação da 

estrutura da comunidade devem refletir esta preocupação com a simplicidade. 

Perante as insuficiências que, em seu entender, as teorias existentes da 

aprendizagem exibem, Siemens (2004) propõe o que designa ser uma nova teoria da 

aprendizagem para a era digital, que pelas razões anteriormente mencionadas, optou-se 

por designar de paradigma ou movimento: 

 

Connectivism is the integration of principles explored by chaos, network, and complexity and self-

organization theories. Learning is a process that occurs within nebulous environments of shifting 

core elements – not entirely under the control of the individual. Learning (defined as actionable 

knowledge) can reside outside of ourselves (within an organization or a database), is focused on 

connecting specialized information sets, and the connections that enable us to learn more are more 

important than our current state of knowing. (p.34) 

 

Num tempo em que as circunstâncias mudam rapidamente, em que tudo se 

relaciona com tudo, onde o fluxo de informação é muito superior ao que se pode 

apre(e)nder, a adaptabilidade, a capacidade de reconhecer alterações nos padrões e 

proceder a reajustamentos, de formar conexões entre comunidades especializadas, de 

criar padrões de informação úteis a partir de uma variedade de fontes de informação são 

aspetos essenciais para a aprendizagem25 (Siemens, 2004). 

São estes, então, os princípios do conectivismo que Siemens (2004) postula, onde: 

 
 A aprendizagem e o conhecimento repousam numa diversidade de opiniões. 

 A aprendizagem é um processo de conectar nós especializados ou fontes de informação. 

 A aprendizagem pode residir em dispositivos não humanos. 

 A capacidade de saber mais é mais importante do que aquilo que sabe-se num determinado 

momento. 

 Promover e manter conexões é fundamental para facilitar a aprendizagem contínua. A 

capacidade de ver conexões entre ideias, conceitos e áreas de saber é uma competência crucial. 

 A manutenção de um conhecimento atualizado e rigoroso é o objetivo de todas as atividades de 

aprendizagem conectivistas. (p.34) 

 

O tomar de decisões é, em si mesmo, um processo de aprendizagem. Escolher o 

que aprender e o sentido da informação que chega é visto através da “lente de uma 

realidade” em permanente transformação.  

Após uma análise extensa baseada na compreensão das perspetivas behaviorista, 

cognitivista e construtivista, Siemens (2006) retoma alguns pressupostos do 

                                                                 
25 Para o aprofundamento desta questões, designadamente as três gerações de educação a distância: cognitivo-

behaviorista, construtivista social e pedagogia conectivista, com foco em presenças sociais, cognitivas e de ensino, 

sugere-se a consulta de: Anderson, T., & Dron, J. (2010). Três gerações de pedagogia da educação a distância. A 

Revista Internacional de Pesquisa em Educação Aberta e a Distância, 12 (3), 80-97. Retirado 

de http://www.irrodl.org/index.php/irrodl/article/view/890/1663 
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conectivismo para, a partir de um quadro-síntese que se apresenta de seguida, realçar as 

diferenças/semelhanças entre as várias teorias (quadro 3). 

 

Quadro 3- Teorias da Aprendizagem adaptado de George Siemens26 

Propriedades Behaviorismo Cognitivismo Construtivismo Conetivismo 

Como ocorre a 

aprendizagem? 

Caixa negra – 

enfoque no 

comportamento 

observável 

Estruturado, 

computacional 

Social, sentido 

construído por 

cada aprendente 

(pessoal). 

Distribuído numa rede, 

social, tecnologicamente 

potenciado, reconhecer e 

interpretar padrões. 

Fatores de 

influência 

Natureza da 

recompensa, 

punição, estímulos. 

Esquemas 

(schema) 

existentes, 

experiências 

prévias. 

Empenhamento 

(engagement), 

participação, 

social, cultural. 

Diversidade da rede. 

Qual é o papel 

da memória 

A memória é o 

inculcar 

(hardwiring) de 

experiências 

repetidas — onde a 

recompensa e a 

punição são mais 

influentes. 

Codificação, 

armazenamento, 

recuperação 

(retrieval). 

Conhecimento 

prévio 

remisturado 

para o contexto 

actual. 

Padrões adaptativos, 

representativos do estado 

actual, existente nas redes. 

Como ocorre a 

transferência? 

Estímulo, resposta. Duplicação dos 

constructos de 

conhecimento de 

quem sabe 

(“knower”). 

Socialização. Conexão (adição) com nós 

(nodes). 

Tipos de 

aprendizagem  

Aprendizagem 

baseada em tarefas. 

Raciocínio, 

objetivos claros, 

resolução de 

problemas. 

Social, vaga 

(“mal definida”) 

Aprendizagem complexa, 

núcleo que muda 

rapidamente, diversas 

fontes de conhecimento. 

 

O enfoque de análise baseia-se nas “cinco questões definitivas” enunciadas por 

Peg Ertmer (citada in Mergel, 1998; Siemens, 2006) para distinguir uma teoria da 

aprendizagem, e que aparecem no quadro como “propriedades”. Desta análise, Siemens 

(2006) conclui que, após décadas de adaptação das teorias existentes às realidades que 

se transformaram, torna-se necessário, face às mudanças dramáticas no conhecimento, 

na sociedade e na tecnologia, alterar a forma como se perspetiva a aprendizagem.  

Para este autor, o crescimento exponencial do conhecimento, a investigação 

emergente (em neurociência e em inteligência artificial), novas filosofias do 

conhecimento (knowing), e a complexidade crescente, que requer um saber e uma 

interpretação distribuídos, já não encontram respostas suficientes nas grandes teorias da 

aprendizagem existentes (cf. quadro 4). Destaca ainda que “an alternative is needed. 

Whether connectivism plays this role is irrelevant. Of most importance is that educators 

are reflecting on how learning has changed and the accompanying implications to how 

we design the spaces and structures of learning today” (Siemens, 2006, p. 39). 

                                                                 
26 Adaptado de George Siemens (2006, p. 36) 
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Assim, para o conectivismo, cabe ao indivíduo construir o conhecimento que se 

trata de uma partilha entre uma comunidade de falantes, sendo que a sua apreensão é 

matéria de reconhecimento de padrões, uniformidades e nexos lógicos pré existentes e a 

participação dialógica em comunidades de aprendizagem ou prática um instrumento de 

alinhamento do conhecimento pessoal com o conhecimento público (Siemens, 2006, p. 

40). 

 

Quadro 4 - Mudança de paradigmas na educação27 

  Passado Presente Emergente 

Teorias de 

Aprendizagem 

Behaviorismo 

Objetivismo 

Cognitivismo 

Construtivismo 

Navegacionismo 

Conectivismo 

Posição da 

Informação 

Recolha de 

Informação 

Geração de 

Informação 

Navegação na 

Informação 

Ação sobre a 

Informação 

Fornecimento 

de Informação 

Gestão da 

Informação 

Facilitação da 

Informação 

 

Da leitura do quadro 4, pode notar-se que a “evolução” das teorias, de acordo com 

Siemens (2006), do passado ao presente, culminando numa perspetiva emergente. 

Segundo o autor, o conectivismo partilha com o construtivismo a ideia de que o 

conhecimento não é adquirido nem tem existência como se fosse uma “coisa”; difere, no 

entanto dele na medida em que também não o entende como “prepositivo”, no sentido 

cognitivista e de acordo com o processo piagetiano de adaptação e organização. Para os 

conectivistas o conhecimento consiste literalmente no conjunto das conexões formandas 

pelas ações e pela experiência; pode consistir em parte em estruturas linguísticas, mas 

na sua essência não está baseado nelas. As conexões formam-se espontaneamente, por 

um processo de associação natural e não de construção. 

Pode-se portanto considerar que o conectivismo implica uma pedagogia que 

procura descrever as condições de ocorrência de redes bem sucedidas (caraterizadas 

pelas suas propriedades de autonomia, abertura e conectividade) e identificar as práticas 

que a elas conduzem (Brown, 2005a). 

 

2.3.4. Para além do conectivismo: O TPACK 

Nesta sociedade dinâmica, movida pela tecnologia, cabe ao professor munir-se 

das competências e meios que lhe permitam melhorar as suas práticas pedagógicas, 

contextualizando-as aos tempos e contextos em se encontra inserido. Não obstante, 

                                                                 
27 Adaptado de acordo com Brown (2005a) 
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essas mudanças não são propriamente fáceis e imediatas, requerendo, por vezes, algum 

acompanhamento, partilha, reflexão e uma abordagem baseada em tentativas e erros, 

antes de se puder propriamente visionar os resultados almejados (se é que assim se pode 

designar). O Technological Pedagogical Content Knowledge (TPACK)  que se almejou 

destacar, aborda os aspetos que se consideram que poderão ajudar a superar algumas das 

dificuldades que os professores hoje, porventura, poderão experimentar. Ele representa 

a combinação o conteúdo, a pedagogia e a tecnologia, integrados num contexto próprio, 

onde a “zona” de interação entre  estas áreas simboliza o espaço onde poderá decorrer a 

aprendizagem. 

  A ideia de conhecimento pedagógico do conteúdo Pedagogical Content 

Knowledge (PCK) foi inicialmente descrita por Lee Shulman (Shulman 1986). Punya 

Mishra28 e Matthew J. Koehler fizeram um extenso trabalho na construção do quadro 

TPACK (Koehler & Mishra 2008, Mishra & Koehler 2006).  

O designado quadro TPACK preconiza que a integração da tecnologia eficaz 

para o ensino de um conteúdo específico ou assunto requer compreensão e negociação 

das relações entre essas três componentes: tecnologia, pedagogia e conteúdo. Um 

professor capaz de negociar essas relações “detém” uma forma de conhecimento 

diferente, e (talvez) mais ampla do que, o conhecimento de um perito disciplinar (um 

cientista ou um músico ou sociólogo), um especialista em tecnologia (um engenheiro 

informático) ou um especialista no ensino /pedagogia (um educador experiente). O 

desafio reside justamente aqui: haverão muitos professores detentores de todas essas 

competências? Estará aqui o autor a fazer alusão àquela equipa multidisciplinar, que se 

alude nesta investigação, que no seu entender deverá ser um dos requisitos de um 

professor? Compreende-se naturalmente a sua proposta, que muito agrada, remetendo 

para a “revisitação dos curricula” de formação dos professores e para o “reforço” da sua 

formação inicial e profissionalização.  

O quadro TPACK destaca as relações complexas que existem entre pedagogia, 

conteúdo, área de conhecimento e tecnologia, constituindo uma estrutura organizacional 

útil para definir o que os professores precisam de saber, para integrar a tecnologia de 

                                                                 
28Mishra consults with school districts, non-profit organizations and businesses interested in topics related to 

technology integration, creativity, innovation and design. He has taught courses, conducted workshops for K12 

Teachers, faculty in higher education, business leaders, MBA students, and policy makers. Dr. Mishra is a dynamic 

and engaging speaker and is in great demand as a keynote and invited presenter at national and international 

conferences.Dr. Mishra has received high accolades for his workshops and presentations. He has received multiple 

awards for his teaching including a Lilly Faculty Fellowship, the Michigan State University Teacher Scholar Award, 

the College of Education’sTeaching Excellence Award and the AT&T-MSU award for Instructional Technology 

(http://punya.educ.msu.edu/misc/consulting/, acesso a 07 de dezembro de 2013) 

 

http://www.educ.msu.edu/neweducator/spring05/universityawards.htm
http://www.educ.msu.edu/cst/awards/2006awardees.htm
http://att-awards.msu.edu/index.php/winners/2008/thr_100_te_150
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forma eficaz (Archambault & Crippen, 2009). A figura 2, mostra como as três 

componentes se entreligam e se intersetam. 

 

 

Figura 2 - Interação de três formas principais de conhecimento: Conteúdo (CK), 

 Pedagogia (PK) e tecnologia (TK)29 

 

A questão que aqui se coloca é: como farão os professores para serem 

competentes em todas estas áreas (conteúdo, tecnologia, pedagogia)? Não serão já os 

docentes bastante competentes em algumas dessas áreas? A abordagem padrão sugere 

que os professores simplesmente precisam ser treinados para usar tecnologia. Entende-

se, portanto, que o desafio reside em dotar os docentes de competências tecnológicas 

que lhes permitam trabalhar pedagogicamente os conteúdos inerentes a cada uma das 

disciplinas. 

Não obstante, considera-se que TPACK, não constitui propriamente um modelo/ 

ideia nova, atendendo a que alguns docentes/educadores já trabalham informalmente e 

muito intuitivamente desta forma, não tendo, porém eventualmente refletido sobre as 

conceções que lhe poderão estar subjacentes. Todavia, considera-se que este 

“modelo/teoria” (TPACK) está a ganhar popularidade entre os pesquisadores e 

estudiosos, pelo que se considerou importante destacá-lo nesta investigação. Este 

“modelo/ideia/teoria” tem sido tão apreciado que se desenvolveu inclusivamente o 

jogo30 que ajuda os educadores a melhor compreenderem os seus principais 

pressupostos.  

Segundo os autores desse “modelo/teoria”, o  conhecimento do conteúdo 

tecnológico, representa uma das necessidades de muitos professores nas escolas, dado 

que os professores precisam não só dominar/conhecer ao conteúdos que lecionam, mas 

também a forma de viabilizá-los com a aplicação da tecnologia. 

                                                                 
29 Adaptado de http://tpack.org/ (acedido em 15 de dezembro de 2013) 

30 Disponível em http://www.matt-koehler.com/the-tpack-game/  

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=pt&a=http://mkoehler.educ.msu.edu/tpack/files/2011/05/tpack.jpg
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No que se refere aos conhecimentos pedagógicos tecnológicos, Misha e Koehler 

(2006) consideram que estes estão relacionados com o conhecimento da existência de 

componentes e recursos de diversas tecnologias, da forma como eles poderão ser 

utilizados nos processos de ensino e de aprendizagem. 

Por fim, assume-se que o conhecimento do conteúdo pedagógico é diferente do 

conhecimento de um especialista disciplinar e também do conhecimento geral 

pedagógico partilhado pelos diversos professores. O Pedagogical Content Knowledge 

(PCK) tem subjacente a preocupação com a representação e a formulação de conceitos, 

técnicas pedagógicas, conhecimento do que torna os conceitos difíceis ou fáceis de 

aprender, ou seja, conhecimentos de conhecimento prévio dos alunos e das teorias da 

epistemologia. (Mishra & Koehler, 2006, p. 1035). Os autores, reforçam a ideia de que 

o PCK existe na interseção do conteúdo com a  pedagogia, sendo que este não se refere 

a uma simples análise da junção entre o conteúdo e pedagogia, mas sim a uma mescla 

de conteúdo e pedagogia, permitindo assim transformação do conteúdo em 

“instrumentos” pedagogicamente poderosos. A “junção” PCK representa a combinação 

do conteúdo e da pedagogia num entendimento de como determinados aspetos do 

assunto são organizados, adaptados e representados para educação. Para se considerar se 

os professores foram ou não bem sucedidos, teriam de enfrentar estas duas questões (de 

conteúdo e pedagogia) simultaneamente, pelo que incorporam "os aspectos de conteúdo 

mais pertinente na sua teachability" (Shulman, 1986, p. 9). A essência do PCK é a 

maneira pela qual o conteúdo é transformado para o ensino, que ocorre quando o 

professor interpreta o assunto, encontrando maneiras diferentes para representá-lo e 

torná-lo acessível aos alunos (cf.figura 3). 

 

 
Figura 3 – Articulação entre o conhecimento do conteúdo e da pedagogia 

 

Tal como a figura 3 alude, pode-se diagramaticamente, representar a contribuição 

de Shulman (1986) para a potencialização dos conhecimentos do professor, quando se 

liga os dois círculos e a sua interseção representa conhecimento pedagógico de 

conteúdo, bem como a interação entre conteúdo e pedagogia. Nas palavras de Shulman, 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=pt&a=http%3A%2F%2Fmkoehler.educ.msu.edu%2Ftpack%2Fpedagogical-knowledge-pk%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=pt&a=http%3A%2F%2Fmkoehler.educ.msu.edu%2Ftpack%2Fpedagogical-knowledge-pk%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=pt&a=http://mkoehler.educ.msu.edu/tpack/files/2011/05/CP_circles.png


Capítulo II 

Conhecimento e aprendizagem na sociedade atual: referenciais, tendências e expetativas 

 

70 
 

esta interseção contém, “as formas mais úteis de representação dessas ideias, a mais 

poderosas analogias, ilustrações, exemplos, explicações e manifestações-em uma 

palavra, as formas de representar e formular o assunto que torná-lo compreensível para 

os outros (Shulman, 1986, p. 9)”. 

O conhecimento do conteúdo representa o conhecimento sobre o assunto real que 

deve ser dinamizado, pelo que os professores devem conhecer e compreender os 

assuntos que ensinam, incluindo: conhecimento dos factos centrais, conceitos, teorias e 

procedimentos dentro de um determinado campo (Shulman, 1986).  

Assim, o conhecimento de tecnologia remete para a compreensão das “tecnologias 

padrão” tais como livros e giz e quadro negro, bem como tecnologias mais avançadas, 

como a Internet e vídeo digital, o que envolve as habilidades necessárias para operar as 

tecnologias específicas. No caso de tecnologias digitais, isto inclui conhecimento de 

sistemas operacionais e hardware de computador, bem como a capacidade de usar o 

conjunto padrão de ferramentas de software, como processadores de texto, navegadores, 

email, etc. No quadro TPACK, o conhecimento de tecnologia (TK), pode combinar 

com: 

 

 Conhecimento de conteúdo (CK) para formar Conhecimento conteúdo tecnológico (TCK); 

 Conhecimentos pedagógicos (PK) para formar Conhecimento pedagógico tecnológico (TPK); e 

 Conhecimento (CK) e conhecimentos pedagógicos (PK) conteúdo à forma e conteúdo 

conhecimento tecnológico pedagógico (TPACK) (Mishra & Koehler, 2006, p. 1035). 

O conhecimento pedagógico, diz respeito ao conhecimento sobre os processos e 

as práticas ou métodos de ensino e aprendizagem, para os fins educacionais em geral, 

valores e objetivos. Esta é uma forma genérica de conhecimento que é envolvido em 

todas as questões de aprendizagem do estudante, gestão de sala de aula, 

desenvolvimento do plano de aula e avaliação do aluno. Ele inclui conhecimentos sobre 

técnicas e/ou métodos, a natureza do público-alvo e noções básicas sobre estratégias de 

avaliação de alunos. Um professor com conhecimento profundo pedagógico 

compreende como os seus alunos constroem conhecimentos e adquirem competências, 

desenvolvem hábitos de pensamento e disposições positivas para a aprendizagem. 

Como tal, o conhecimento pedagógico requer a compreensão das teorias cognitivas, 

sociais e de desenvolvimento da aprendizagem e como eles se aplicam aos alunos em 

contexto de sala de aula (Mishra & Koehler, 2006, p. 1035). 

2.3.5. A aprendizagem online 

As mudanças que se tem experienciado ao longo dos tempos, mostram que o 

conceito de aprendizagem, assim como o de ensino, têm sofrido algumas alterações, 

http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=pt&a=http%3A%2F%2Fen.wikipedia.org%2Fwiki%2FLee_Shulman
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=pt&a=http%3A%2F%2Fmkoehler.educ.msu.edu%2Ftpack%2Fcontent-knowledge-ck%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=pt&a=http%3A%2F%2Fmkoehler.educ.msu.edu%2Ftpack%2Ftechnological-content-knowledge-tck%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=pt&a=http%3A%2F%2Fmkoehler.educ.msu.edu%2Ftpack%2Fpedagogical-knowledge-pk%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=pt&a=http%3A%2F%2Fmkoehler.educ.msu.edu%2Ftpack%2Ftechnological-pedagogical-knowledge-tpk%2F
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=pt&a=http%3A%2F%2Fmkoehler.educ.msu.edu%2Ftpack%2Fwhat-is-tpack
http://www.microsofttranslator.com/bv.aspx?from=&to=pt&a=http%3A%2F%2Fmkoehler.educ.msu.edu%2Ftpack%2Fwhat-is-tpack
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fruto da dinâmica da sociedade e dos tempos. Se outrora se considerava que a 

aprendizagem resultava de um conjunto de ações realizadas por um “mestre”, que 

estaria mais preparado para ensinar um conjunto de conhecimentos aos alunos, 

esperando que eles os aprendessem, hoje a aprendizagem ganha outros contornos, 

podendo inclusivamente ocorrer sem o apoio de um professor ou tutor, não necessitando 

de espaços formais ou de qualquer outro requisito, tradicionalmente a ela associada. 

A evolução das sociedades mostrou que para a aprendizagem ocorrer, deverá 

existir uma predisposição do indivíduo, ou seja, é necessário que o indivíduo se sinta 

instigado a aprender e para que tal suceda, habitualmente, será necessário mobilizar um 

conjunto de recursos e metodologias mais ativos, contemplando a participação também 

do próprio indivíduo que deseja aprender. Este processo, como se vindo a demostrar, é 

complexo e, uma vez, que todos aprendem de maneiras diferentes, a tarefa daquele que 

ensina (caso exista esta “figura” neste processo) é realmente de grande responsabilidade 

e de permanente compromisso. 

Neste contexto, para ocorrer aprendizagem é necessário que exista um processo 

suficientemente motivador que a desencadeie e os recursos multimédia podem apoiar na 

concretização desse intento. Assim como salienta Bidarra (2009),  

 

 aquisição do conhecimento é hoje em dia sustentada em meios tecnológicos que designamos de 

“multimédia” ou “hipermédia”, caracterizados pela capacidade de integrar múltiplos media, por 

possuirem em muitos casos um elevado grau de interactividade e também por permitirem a 

comunicação em rede através de banda larga (p.2). 

 

 

Todavia, conforme relembra o autor, “para assegurar uma “aprendizagem 

multimédia” não basta fornecer ao utilizador um acesso de banda larga e páginas cheias 

de imagens animadas para que ele aprenda (Bidarra, 2009, p. 2)”, pois há necessidade 

de se desencadear um modelo pedagógico que possa desencadear os processos 

cognitivos do indivíduo que deseja aprender e assim simultaneamente proporcionar um 

contexto pedagógico que lhe garanta satisfação. Segundo o autor, “(…) o modelo ideal 

deve ter por base uma estratégia pedagógica adequada, estar apoiado em recursos com 

elevada qualidade científica e funcionar a partir de um sistema informático eficaz (p.2).” 

De acordo com Miranda (2009), em contextos de aprendizagem online, pode-se 

aludir à  aprendizagem multimédia. Este termo, segundo a autora 

 

 é menos conhecido e tratado, sobretudo na vertente que aqui é adoptada, quer dizer, no modo 

como os seres humanos representam e processam a informação que lhes é transmitida por meio de 

dois canais: o auditivo e o visual (p. 22).  
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A autora acrescenta ainda que aprendizagem multimédia é definida por Mayer 

(2005)  

 
como aquela que é feita a partir de palavras (e.g. faladas ou escritas) e imagens (e.g. ilustrações, 

fotografias, mapas, gráficos, animações ou vídeos) (…). O que (…)nos interessa (…) é a 

aprendizagem e instrução multimédia em ambientes informatizados, i.e., o modo como as pessoas 

aprendem a partir de palavras e imagens apresentadas em computador. Convém distinguir os 

conceitos de multimédia, aprendizagem multimédia e instrução multimédia que, embora 

relacionados, remetem para aspectos diferentes. O multimédia diz respeito ao modo como a 

informação é apresentada ao sujeito que (…) inclui palavras faladas ou escritas e imagens estáticas 

ou em movimento. A aprendizagem multimédia refere-se à construção de representações mentais a 

partir das palavras e das imagens que são vistas e ouvidas (Mayer, 2005 citado in Miranda, 2009, 

p.22).  

 

A sociedade digital, desencadeou mecanismos de ensino e de aprendizagem 

diferentes, tal como se tem vindo a afirmar ao longo desta investigação. Neste contexto, 

Bidarra (2009), afirma que  

 
na era da comunicação e do conhecimento o clássico receptor passivo da comunicação tornou-se, 

finalmente, um interlocutor capaz de expressar uma opnião crítica sobre o que vê, de seleccionar o 

que quer ver e de criar os seus próprios conteúdos, conforme está demostrado nos mais diversos 

blogs e em sites Web como o YouTube  ou o Flickr ( p. 352). 

 

Ora, a aprendizagem online, dada as suas especificidades e à possibilidade de 

aceder rapidamente a um vasto leque de informações, exige alguns cuidados para gerir e 

selcionar essa informação, pelo que Mayer (2009), considera que existem três processos 

essenciais para a aprendizagem ser considerada ativa: “a selecção do material relevante, 

organização do material seleccionado e integração do material seleccionado com os 

conhecimentos existentes (Mayer, 1996, 2001; Wittrock, 1989, citados in Mayer, 2009, 

p. 217)”. Estes processos requerem já alguma maturidade e hábitos frequentes de 

pesquisa, que conduzam ao know how da construção de conhecimento em ambientes 

online. 

Neste contexto, Bidarra (2009), refere que “é desejável ter linhas de orientação 

bem definidas e sustentadas para o e-learning (…), e, na sua relação com o ensino-

aprendizagem designado de “virtual”, assenta em três pilares fundamentais (Bidarra, 

2009, p.4).” O primeiro pilar destacado pelos autores remete para a aprendizagem 

situada (situated learning) que representa uma perspetiva da aprendizagem 

essencialmente situada nas atividades quotidianas de cada indivíduo que frequentemente 

se designa "formação contínua" ou "formação ao longo da vida". Já o segundo pilar está 

voltado para a noção de aprendizagem em rede (distributed learning) que retoma a 

dinâmica das interações sociais direcionadas para processos de aprendizagem baseados 

na conectividade (Collis, 1996) com colegas, professores, especialistas, profissionais e 
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mentores. Naturalmente este pilar assume uma tendência bem crescente na sociedade 

em que se vive, a sociedade dos três “c” (connect, communicate, change). Nota-se, 

assim associada uma tendência voltada para “um afastamento cada vez maior da ideia 

de que o conhecimento deve fluir a partir de fontes (cheias) de saber para "encher" os 

reservatórios (vazios) dos estudantes (Bidarra, 2009, p. 4)”. 

Assim, falar de aprendizagem hoje não é o mesmo do que ocorria há uns anos. 

Não significa que as diferenças sejam, de facto, substanciais, atendendo a que ainda 

existem elementos desse processo complexo que persistem, porém, no que diz respeito à 

forma de ensinar e aprender, pode-se considerar que existem algumas diferenças. As 

mudanças dos paradigmas tradicionais de aprendizagem para os paradigmas ativos, 

mostram que o aluno assume hoje um papel importante neste processo, sendo a partir 

dele que tudo se desencadeia.  

Como relembra Mayer (2009), a efetivação da aprendizagem multimédia requer 

cinco processos cognitivos: 

 

(1)Seleccionar palavras relevantes a processar na memória do trabalho verbal; (2) seleccionar as 

imagens relevantes a processar na memória de trabalho visual; (3) organizar as palavras 

seleccionadas num modelo verbal; (4) organizar imagens seleccionadas num modelo pictórico; e 

(5) integrar as representações verbais e pictóricas entre si e com os conhecimentos existentes 

(p.220). 

 

Segundo o autor, a aprendizagem apenas ocorrerá, nestes contextos, quando o 

indivíduo coordenar convenientemente estes cinco processos. 

 

 

Em síntese… 

Ao longo deste capítulo procurou-se mostrar a complexidade dos processos de 

ensino e de aprendizagem, bem como os desafios que eles oferecem atualmente, 

nomeadamente no que concerne à aprendizagem em ambientes online. Pretendeu-se 

compreender a complexidade inerente ao processo de aprendizagem para que, com base 

nisso, se justificasse a existência de múltiplas teorias ou modelos que pretendiam 

desencadear um conjunto de ações que fizessem com que esta se desenrolasse nas 

melhores condições, suscitando assim alguma mudança no comportamento do 

indivíduo. Assim, procurou-se destacar alguns dos principais referenciais de 

aprendizagem, bem como contextualizar esta IA essencialmente à luz de um desses 

referenciais. 

Confirmou-se que o desafio que qualquer educador tem no século XXI é 

extremamente exigente, requerendo vários requisitos para o alcance do que se considera 
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fundamental para uma educação de qualidade; e conseguiu-se também perceber que  

falar na sociedade do conhecimento e em conhecimento no século XXI remete para 

domínios relativamente complexos, que foram sucintamente aqui abordados. A 

pretensão foi a de apontar apenas alguns desafios e refletir um pouco sobre as eventuais 

mudanças que alguns contextos educativos teriam de assumir para fazer parte deste 

“plano mais amplo” de exigências. 

 Há evidências claras da necessidade de mudança de “fazeres” nas práticas 

pedagógicas, conduzindo os alunos a patamares de exigência mais elevados onde se 

espera que eles, como seres pensantes, reflexivos, na e sobre a ação, possam criar, 

posicionar-se, questionar, recriar. Atendendo a que essas exigências acarretam 

mudanças que, naturalmente, ocorrem a médio/longo prazo, entende-se que os 

indivíduos, principais agentes de mudança, deverão percecionar a aprendizagem ao 

longo da vida como uma garantia do acompanhamento da evolução de qualquer 

sociedade e consequente atualização dos seus cidadãos. 
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CAPÍTULO III  

FORMAÇÃO E DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL DOCENTE EM AMBIENTES 

ONLINE 

 

Numa sociedade globalizada, exige-se dos cidadãos criatividade e 

engenho, o que demanda por uma escola de qualidade e professores 

altamente qualificados que saibam “ agarrar a sociedade do 

conhecimento em que os seus alunos vivem e irão trabalhar”. Isso 

significa pensar em novas formas de ensinar e aprender que não se 

coadunam com currículos estandardizados e iguais para todos, com 

estratégias pedagógicas focalizadas na aprovação em exames, mas 

que sabem preparar os alunos para lidar com a mudança e com as 

Tecnologias de Informação essencial numa “learning society”.  

 

Hargreaves, 2003, p. 15 
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este capítulo desenvolveu-se uma compreensão da relação existente entre as 

questões curriculares, as tecnologias educativas, a formação e o 

desenvolvimento profissional docente com a intenção de mostrar a 

complexidade dos processos de integração e implementação dessas dimensões 

científicas e técnicas na formação de professores e facultar algumas sugestões para o 

desenvolvimento destes no contexto educativo em análise.  

 

3.1.Currículo e tecnologia educativa na formação e profissionalização 

docente em ambientes online 

As tecnologias educativas vieram revolucionar o campo do desenvolvimento 

curricular, particularmente na sua vertente operativa, ao instaurar as possibilidades de 

ensinar e aprender com recurso a ferramentas apelativas à curiosidade e à motivação do 

aluno e facilitadoras das abordagens do professor, num ensino tradicional presencial que 

insiste em perdurar, mas sobretudo, da criação de oportunidades de ensino e de 

aprendizagem não presenciais ou em sistemas mistos. Efetivamente, ensinar e aprender 

com tecnologias é permitir-se o acesso ao conhecimento, facilitado pela variedade de 

dispositivos existentes nos meios digitais, afastando-se decisivamente da cultura 

livresca como fonte quase exclusiva de acesso, além de proporcionar a interação com o 

próprio conhecimento disponível e até com os seus produtores. 

Para aqui se chegar há um trilho construído, fundamental na estruturação do 

currículo como campo especializado de conhecimento no âmbito das Ciências da 

Educação, sendo este marcado por períodos estruturantes de grande impacto nos 

sistemas educativos, ao ponto de proporcionarem a sua redefinição permanente, sempre 

com vista à educação do cidadão no tempo e nos contextos geradores. Com efeito, 

apesar da sua existência desde a Grécia antiga, é a partir do século XX que o campo dos 

estudos curriculares encontra grandes momentos de estruturação e consequente 

afirmação nas Ciências da Educação, a partir da reunião de contributos que permitem 

distinguir grandes momentos de resolução teórica das práticas existentes (Cardoso, 

2007).   

Assim, como perspetiva dominante desde os anos 1960, destaca-se um paradigma 

integrador das práticas tradicionais, traduzindo-se em abordagem construídas tendo por 

base a pedagogia por objetivos (Tyler,1949) que se consubstancia, nas caraterísticas 

avançadas por Pacheco (2001), segundo o qual, 

 

 

N 
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nas primeiras definições de currículo – propostas, entre outros, por Tyler, Good, Belth, Phenix, 

Taba, Johnson, D´Hainaut (Connelly e Lantz, 1991; Jackson, 1992; Toobs e Tierney, 1993) – 

constata-se que correspondem a um plano de estudos, ou a um programa muito estruturado e 

organizado na base de objectivos, conteúdos e actividades e de acordo com a natureza das 

disciplinas. Decorre daqui a importância de o currículo representar algo muito planificado e que 

será depois implementado na base do cumprimento das intenções previstas. Os objectivos, que 

expressam a antecipação de resultados, e os conteúdos a ensinar são, assim, aspectos fundamentais 

para a definição do que é o currículo. (p.16). 

 

Na mesma linha de discussão, Ribeiro (1999) diz tratar-se da conceção de 

currículo que assenta no 

 

universo do conhecimento humano, organizado em torno de disciplinas, tem sido a fonte mais 

utilizada no desenvolvimento curricular, como o demonstra, aliás, o recurso constante e, em certos 

casos, exclusivo a especialistas dos ramos disciplinares para a elaboração de planos e programas 

escolares. As próprias revisões ou inovações curriculares cifram-se, muitas vezes, no simples 

acrescentamento, supressão ou diversa organização de áreas e conteúdos disciplinares. (pp.60-61) 

 

A partir dos anos 1970, decorrente dos movimentos de libertação e de 

reivindicação dos direitos humanos da década anterior, surgem a crítica e a contestação 

ao modelo curricular existente, considerado facilitador de uma educação excludente e 

elitista (Silva, 2000), que colocava uma margem substancial de indivíduos à margem do 

acesso à educação formal. É neste contexto que os concetualistas curriculares, como 

Althusser (1970), Baudelot e Establet (1971), Bourdieu e Passaron (1971), Freire, 

(1975), entre outros, começam a vislumbrar a emergência de um novo paradigma 

curricular virado para a integração das experiências dos alunos e das práticas dos 

professores, apresentando o currículo como um conjunto de experiências educativas 

(Schawb, 1989; Stenhouse, 1984; Gimeno, 1988; Zabalza, 1987; Kemmis, 1986). Trata-

se para Cardoso (2007), de uma orientação que “dá lugar a abordagens do currículo 

como um todo organizado a partir de um programa que reage em função dos inputs (…) 

decorrentes dos contextos (…)« em que ocorrem os saberes, atitudes, valores, crenças 

que os intervenientes trazem consigo, com a valorização das experiências e dos 

processos de aprendizagem» (Pacheco, 2001.pp.16-17)”(p.56), pretendendo a 

valorização do indivíduo. 

Com este entendimento, para Grundy (1987), o currículo não pode ser visto como 

“um mero conjunto de planos a ser implementado; e antes constituído através de um 

processo activo, no qual planear, agir e avaliar estão reciprocamente ligados e 

integrados (p.115). Costa (2007) acrescenta, o currículo deve ser visto “como uma 

forma de prática social, que ocorre no mundo real em que está inserido, em situações 

autênticas e, portanto, significativas para os sujeitos participantes (p.90).” 
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Essa aproximação cada vez mais incisiva sobre as caraterísticas do aprendente e a 

escolha das abordagens curriculares, com vista a proporcionar aprendizagens escolares 

articuladas com os sujeitos aprendentes e ensinantes evoluem para uma dimensão ainda 

mais integradora que associa conteúdo, aprendizagens significativas (Ausubel, 1968 

citado in Cardoso & Pacheco, 2013), sujeitos e contextos, querendo com isso apresentar 

um currículo à sociedade, que atenda à pluralidade dos indivíduos e que faça dessa 

pluralidade conhecimento curricular e base de ensino e aprendizagem (Cardoso, 2007). 

Perrenoud (1999) afirma a noção de que o conhecimento deve ser selecionado tendo por 

base os alunos e as experiências de aprendizagem a proporcionar-lhes. 

A partir deste marco, as décadas seguintes seriam de grande atividade no campo 

curricular, integrando, cada vez mais, as mudanças sociais e permitindo emergir neste 

campo de estudos a discussão sobre os territórios excluídos, cada vez mais intenso dos 

anos 1980 em diante, na perspetiva de conferir o direito e o dever à educação a todos 

(Delors, 1998), procurando fazer com que desse processo resultasse a integração da 

diferença (religiosa, cultural/étnica, social, Necessidades Educativas Especiais, queer, 

género, entre outros) nos planos de decisão e de ação de natureza curricular e 

pedagógico. Segundo Cardoso (2007), hoje, pode-se dizer que,  

 
a evolução da teoria curricular converge nas actuais propostas educativas que apontam no sentido 

da descentralização das decisões e da partilha de responsabilidades curriculares, de autonomia das 

escolas, onde se idealizam conceitos como recontextualização curricular, flexibilização curricular, 

projectos educativo e didáctico, entre outros, em defesa da educação como tarefa de todos e para 

todos. Daí que, a dissemelhança conceptual entre as orientações teóricas contribuiu para que se 

reconheça a existência de um movimento pluridireccional da teorização curricular, 

consubstanciado numa teia vasta e complexa de interpretações que enriquecem o campo curricular, 

não sendo de se esperar ou de se desejar, nem o consenso entre as diferentes posições, nem que 

incorporassem uma abordagem onde se incluíssem todas as susceptibilidades (p.66-67). 

 

No que se refere à formação de professores para servir os interesses e 

caraterísticas dos alunos, Pacheco (1995), argumenta que requer interrogar 

 
 “em que sentido” [aspas do autor]? remete-nos para o conhecimento curricular do professor (…). 

No processo de desenvolvimento do curriculum há um conjunto de conhecimentos em relação aos 

quais, implícita ou explicitamente, está associada uma habilidade curricular e que inclui tarefas 

específicas (elaboração e utilização de materiais didácticos, programação e planificação didáctica, 

etc.) e conhecimentos prévios dos programas, das orientações metodológicas e dos materiais 

curriculares (livros de texto, manual). Além disso, esta habilidade/competência curricular incluirá, 

segundo Ben-Peretz (1988:249), as actividades de seleccionar e sequencializar actividades 

didácticas propostas nos materiais curriculares, de modificar actividades didácticas adaptando-as a 

uma situação docente específica e de criar actividades didácticas variadas para lá das que são 

mencionadas nos materiais curriculares. (p.19) 

 

 

Hoje, faz sentido de falar num currículo como prática que, proporciona 

aprendizagens de natureza diversa, que se interrelacionam (Coll, 1998) e que incidem 
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“nas diversas capacidades das pessoas, em suas competências e no seu bem-estar” 

(Zabala, 1999, p. 104). Tal como salienta Costa (2007), “esta concepção de currículo em 

construção é reforçada pelas teorias de aprendizagem que as suportam: as perspectivas 

construtivistas. Estas têm, em grande parte, servido de base teórica para a construção do 

currículo e para a aplicação das tecnologias no ensino e aprendizagem (p.90).” 

Todas estas mudanças no currículo e no perfil profissional do professor implicam 

(re) adaptações nos contextos de gestão intermédia, particularmente na escola, bem 

como na gestão dos processos e ato pedagógico em sala de aula. Como refere Silva 

(2002), “a necessidade de adaptação/mudança nas escolas, não pode, portanto, constituir 

uma ação isolada, devendo-se considerar as vias de tomada de decisão entre os vários 

níveis do sistema (…)” (p. 75). Neste contexto de mudança, afigura-se, hoje, importante 

destacar a necessidade da integração das TIC e ambientes online como um processo 

holístico, onde a abordagem curricular tanto é facilitada pelas tecnologias educativas, 

como estas fazem parte importante do conteúdo curricular, considerando não apenas a 

sua dimensão instrumental, mas também a sua aprendizagem enquanto capacitação 

numa sociedade globalizada, de informação e conhecimento. 

Esta integração, apresenta-se como facilitador de disseminação e partilha de 

conhecimento, experiências, estímulo à cooperação e colaboração na comunidade 

escolar.  

Nesta perspetiva, o trabalho cooperativo e colaborativo dos professores que 

conhecem bem a realidade das suas escolas pode contribuir para o desenvolvimento 

deste processo de integração das TIC e ambientes online nas escolas e na formação 

académica dos docentes. Entende-se ser uma contribuição bastante positiva e de 

fomento da cultura colaborativa nas escolas, com impacto nos processos de ensino e de 

aprendizagem, neste contexto, tendo por base ambientes online. Referindo-se ao 

eLearning, Tavares (2003),  afirma que 

 

o e-learning [itálico do autor] pressupõe, de facto, uma mudança de paradigma formativo, menos 

transmissivo e mais interactivo e incitativo da autonomia e da criatividade pessoal e colectiva que, 

por sua vez, decorre de uma outra atitude que possibilita uma nova visão epistemológica e um 

novo modo de estar e de sentir sem os quais não é possível perspectivar e, muito menos, 

concretizar a aprendizagem e a docência do futuro no ensino superior que, de certa forma, já está a 

acontecer em moldes menos presenciais e mais virtuais, online [itálico do autor] ou mista, em muitas 

das nossas instituições universitárias e politécnicas (…)(p. 55) 
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São ainda apontadas por Knight (citado in Tavares, 2003) quatro importantes 

diferenças que distinguem a docência presencial e online, a saber: 

 

 1) o professor tem que compreender o software e saber o que fazer quando as falhas inevitáveis, 

quer do hardware quer do software, acontecem. Dada a dificuldade que alguns profissionais do 

desenvolvimento educacional têm, até na utilização adequada do retroprojector, este não é um 

requisito trivial; 2) o trabalho realizado online provavelmente exigirá do professor mais tempo, a 

não ser que este organize a turma em pequenos grupos desde o início e apenas permita o 

funcionamento com grupos e não com alunos singulares; 3) a docência online é mais exigente 

porque as mensagens electrónicas não comportam toda a informação disponível numa situação 

presencial; 4) os professores têm que fazer com que a aprendizagem funciona e mesmo quando 

esta possa ser duplamente desconhecida para muitos dos estudantes – é simultaneamente online e 

activa (p. 69). 

 

As novas ferramentas oferecidas pelas TIC contribuem bastante para o processo 

de flexibilização de metodologias, de conceções e até de filosofias educativas, 

garantindo ao estudante um papel central no processo de ensino e aprendizagem. 

Ressalve-se, no entanto que “o simples facto de introduzir muitos e modernos meios 

não garantirá, por si só, que o ensino melhore. E é ao professor que interessa a distinção 

substantiva entre possuir meios e utilizar bem os meios” (Zabalza, 1999, p. 183).  

Nesta perspetiva, parece relevante referir atender à preocupação colocada por 

Bruner  (Zabalza, 1994 ), sobre o facto da escola oferecer 

  

experiências out of context, [em itálico do autor] fora da realidade que se pretende aprender; 

apenas em escassas oportunidades reproduz uma experiência directa aluno-realidade. O mais 

frequente, o típico, é que essa relação aluno-conteúdo se produza através de algum meio ou 

recurso de ensino que represente, aproxime, facilite o acesso, etc., do aluno a essa realidade. 

(p.180) 

 

Na continuidade, Zabalza em atenção às ferramentas disponibilizadas pelo 

mercado, acrescenta que apesar de não haver ainda no âmbito da didática um acordo 

sobre o que se entende por recurso, estes estão a ser oferecidos pelo mercado de uma 

forma bastante intensificada, sendo que é “muito importante saber contextualizar 

curricularmente os recursos que vão ser utilizados no ensino” (Zabalza, 1994, p. 181).  

Mais ainda,  

 

 não se trata de levar para uma aula muitos e sofisticados recursos mas, isso sim, de os meter no 

currículo [itálico do autor](…)[em itálico do autor]. A introdução de novos recursos e a utilização 

dos já disponíveis há-de surgir e adquirir sentido, da mesma forma que as restantes dimensões do 

desenvolvimento curricular, em função das necessidades restritivas reais que tenhamos que 

enfrentar na escola (Zabalza, 1994, p. 182). 

 

Pelo exposto, as decisões curriculares estão marcadas pelos contextos histórico 

sociais em que emergiram, sendo estas o reflexo das tendências que mais marcaram as 
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sociedades, particularmente a partir do século XX e que têm vindo a determinar grandes 

avanços nos estudos curriculares e na formação de professores.  

Hoje na continuidade da evolução destes campos de formação em educação, 

assiste-se à tendência que indicia a integração das tecnologias da informação e 

comunicação, particularmente as tecnologias educativas, como recursos essenciais e 

incontornáveis nos processos de ensino e de aprendizagem, seja a nível escolar, seja a 

nível da formação pessoal e social e da integração nas comunidades socio laborais.  

 

3.1.1. Paradigmas e modelos de formação de professores 

Mesmo considerando o cenário educativo e da formação de professores atual, 

onde as TIC assumem um lugar importante no acesso e na disseminação do 

conhecimento, permitindo-se o uso de ferramentas educativas com grande potencial 

para a ação didática pedagógica, não se pode ignorar o percurso da área da formação de 

professores cuja evolução como campo de estudos especializado fez emergir várias 

orientações conceptuais (Feiman-Nemser,1990) paradigmas (Zeichner, 1983), tradições 

(Zeichner & Liston, 1990; Líston & Zeichner, 1993), ou perspetivas (Pérez Gómez, 

1996), conforme afirma Flores (2000). Todos estes formulados na interceção de práticas 

dos itinerários profissionais e das tentativas da sua compreensão e consequente 

organização teórica. 

A formação e o desenvolvimento profissional do professor fazem-se percorrendo 

três etapas fundamentais: a formação inicial (graduação), o período da indução 

(primeiros anos de exercício profissional) e a formação contínua (Marcelo, 1994; 

Flores, 2000), na perspetiva de formação ao longo da vida, promotora da especialização. 

Como explica Flores (2000), 

 
- a formação inicial - que constitui a etapa de preparação formal numa instituição específica 

(instituição superior de educação/universidade) onde o aluno-futuro professor adquire as 

"competências" e os conhecimentos necessários para a profissão incluindo um período de práticas 

(Marcelo, 1989); 

- a fase de iniciação ao ensino - que se circunscreve aos 3/5 primeiros anos de actividade docente, 

durante os quais o professor principiante adquire competências práticas, normalmente segundo o 

princípio da sobrevivência e socialização profissionais (Marcelo, 1991); 

- a fase de formação contínua - última do processo, que inclui todas as acções ou estratégias de 

desenvolvimento profissional (planificadas ou não) no sentido do aperfeiçoamento e crescimento 

profissionais (p. 29). 

 

Sobre a formação inicial, Flores (2000) sustenta-se do pensamento de Feiman-

Nemser (1990) que refere orientações conceptuais, para enunciar as perspetivas: 

académica (segundo a qual o professor deve ser um expert no domínio dos conteúdos 

das matérias que leciona e dá-se pouca importância à formação pedagógica); 
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tecnológica (em ao professor importa acima de tudo o domínio de competências e 

destrezas pedagógicas); personalista (que coloca a tónica no indivíduo e nas suas 

caraterísticas pessoais na construção do ensino e no estímulo à aprendizagem dos 

alunos, valorizando-se a capacitação pessoal para o exercício profissional); prática (que 

valoriza a ação do professor, as suas experiências profissionais como fonte de 

aprendizagem e afirmação profissional, uma vez que são experiências centradas no 

professor e que o levam a tomar decisões suscetíveis de provocar conhecimento 

profissional); e crítica (que recaí sobre o pressuposto de professor prático reflexivo que 

através das suas práticas e da reflexão sobre as mesmas, permite-se evoluir no sentido 

da resolução de problemas, assumindo-se como um investigador da sua ação 

pedagógica).  

Estes paradigmas, modelos, conceções, tradições encontradas para explicar os 

figurinos da formação de professores, encontram nos sistemas de formação de 

professores e são referidos por vários especialistas dos estudos curriculares (Qackson, 

1968; Clark & Peterson, 1986; Clark & Yinger, 1979; Calderhead, 1987; Marcelo, 

1987, 1992; Day, Pope & Denicolo, 1990, citados in Flores (2000).  

Estes paradigmas, marcantes na prática do professor, podem indiciar o seu perfil 

profissional integrando-o tendencialmente nas perspetivas tradicionais clássicas, como 

podem revelar um perfil mais crítico e reflexivo apontando o sentido das perspetivas 

humanistas, hoje as mais valorizadas. No entanto, não se pode pensar esta questão com 

tal linearidade, considerando que há uma coabitação dos paradigmas e que o professor 

experimenta-as em situações de ensino, fazendo opções em função das necessidades de 

realização que ocorrem nos processos de ensino e de aprendizagem e que regulam a 

tomada de decisões. É com esse entendimento que Pacheco (1995) afirma que 

 

é evidente que não se defende jamais a utilização de um único paradigma na formação de 

professores pois cada orientação como assinala Feiman-Nemser, 1990, p. 227), “destaca diferentes 

aspectos que devem ser considerados mas nenhum oferece um quadro completo para guiar o 

desenvolvimento de um programa” [aspas do autor]. (p.58). 

 

Na formação inicial de professores, âmbito de discussão nesta tese, entende-se 

que a adoção de um ou mais paradigmas de formação deve estar associada aos fins que 

se pretendem. Como afirma Flores (2000) “(…) o sentido da formação dos docentes é 

determinado pela concepção de ensino, de escola e de currículo que se preconize e pelas 

competências e per{ormances que se reconhecem e se exigem ao professor (Marcelo, 

1992a; Pérez Gómez, 1992; Pacheco, 1995a). Todas estas componentes determinam o 

currículo da formação inicial (p.12).  
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Com esse entendimento, a formação em análise, sugere o enfoque sobre dois 

paradigmas funcionais: 

a) o paradigma personalista, atendendo a sua especial incidência sobre os saberes 

profissionais do professor, na perspetiva da formação e empoderamento 

profissional, sabendo que o paradigma personalista “toma como fim essencial 

da formação o desenvolvimento da personalidade de cada indivíduo que 

pretende tornar-se professor. Trata-se de conhecer e acolher as necessidades e 

interesses que cada um possa manifestar para o ajudar a passar do papel de 

aluno para o papel de professor e a encontrar o seu próprio estilo de ser 

professor (Esteves, 2001, p. 222). 

b) o paradigma crítico que configura o modelo de professor prático reflexivo e 

que se orienta pela investigação, baseado no conceito de professor inovador e 

profissional reflexivo (Esteves, 2001). Segundo a autora, trata-se de um 

paradigma “orientado para a investigação, dá prioridade ao desenvolvimento 

da pesquisa acerca do ensino e acerca dos contextos de trabalho por parte dos 

futuros professores” (p.222). Assim sendo, “mais do que muni-los com um 

arsenal de conhecimentos e técnicas, o que se pretende é que os futuros 

professores encarem as situações de trabalho como problemáticas, aprendam a 

analisá-las e a interpretá-las e, em função disso, tomem decisões e avaliem os 

seus efeitos. (Esteves, 2001). 

 

Associado aos paradigmas de formação de professores estão os fins e objetivos da 

mesma, ou seja, os resultados tendo em conta que perfil se espera que o professor 

tenha? A este respeito Esteves (2001) refere que Doyle apresentou no Handbook of 

Research on Teacher Education de 1990 a seguinte categorização e caraterização dos 

perfis profissionais dos professores subjacentes a diferentes conceções de formação: “o 

bom funcionário”, “o jovem académico”, “a pessoa que funciona por inteiro”, “o 

inovador” e “o profissional reflexivo”.  

Alarcão (in Campos, 2001) também aborda o conceito do professor-investigador, 

originalmente de Stenhouse nos anos 60. Alarcão refere que apesar desta designação 

estar essencialmente associada ao autor,  

 
a verdade é que desde os anos 30 vêm surgindo vozes na defesa dos professores como 

investigadores na sua acção, como inovadores, como autodirigidos, como observadores 

participantes. Esta concepção encontra-se efectivamente na obra de John Dewey, que considera os 

professores como estudantes do ensino (Campos, 2001, p. 21). 
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Segundo Alarcão, advoga-se assim “um profissionalismo dos professores 

“baseado na investigação sobre o seu ensino” (Stenhouse, 1975, p. 141) e defende a 

ideia de “uma ciência educativa em que cada sala de aula é um laboratório e cada 

professor um membro da comunidade científica.” (Alarcão, citada in Campos, 2001, p. 

23). Remetendo para Stenhouse, Alarcão refere que  

 

temos de reconhecer que estamos perante uma perspectiva de professor entendido como 

profissional reflexivo, termo cunhado por Schön nos anos 80. Profissional reflexivo na sua ampla 

dimensão educativa, política e social. Estamos perante uma perspectiva interaccionista e socio-

construtivista de aprendizagem experimental, de formação em situação de trabalho, de 

investigação-acção (Alarcão, citada in Campos, 2001, p. 23). 

 

Não obstante as questões relativas aos modelos de formação de professores, bem 

como a estrutura organizacional desta ou modalidades em que ela possa eventualmente, 

importa perceber que 

 o papel de um bom professor não consiste actualmente (talvez fosse suficiente no passado, mas 

não hoje) em ter boa vontade, em querer muito aos seus alunos, em criar um clima agradável de 

aula, mas sim ter que ensinar muito, ter que desenvolver ao máximo um trabalho eficaz e rentável 

cognitivamente para os seus alunos, ter que abordar com eles todos aqueles espaços do 

conhecimento (e cada dia são mais e mais complexos) que lhes permitam entender melhor e 

participar de maneira adequada, e igualitária socialmente, no contexto social, cultural e 

profissional dos nossos dias. E isto significa postular uma cultura autêntica, científica (não 

vulgarizada, nem superficial, nem infantilóide), actualizada (referida preferentemente à 

compreensão das realidades actuais) e diversificada (que vá abordando os novos campos de estudo 

e modos de pensamento, como sucede na actualidade com a informática, com o mundo das 

comunicações, com o da imagem, etc.) (Zabalza, 1994, p. 279). 

 

O domínio da formação de professores é extremamente complexo, assim como 

tantas outras questões que se procura discutir nesta investigação, pelo que ao aludirmos 

às mesmas, pretende-se apenas – e pelos motivos evidentes – aflorar alguns dos aspetos 

que são considerados essenciais para se compreender estas e outras problemáticas. 

Porém, a discussão não se esgota aqui e poderá ser prolongada em investigações 

posteriores. 

Entende-se ainda ser necessário destacar que  

 
a literatura tem sublinhado a necessidade de repensar a formação de professores no sentido de 

responder às exigências e aos desafios cada vez mais complexos que se colocam às escolas e aos 

professores (Perrenoud, 1993; Marcelo, 1994; Esteves, 2001). Investigações recentes apontam para 

uma visão fragmentada da formação ao demonstrarem que escolas e universidades permanecem, 

em muitos casos, dois mundos separados (e, por vezes, contraditórios) na preparação dos futuros 

professores (Pacheco, 1995; Flores, 2000; Braga, 2001 citados in Silva, 2006, p. 54). 
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Alguns aspetos chave são aqui destacados por Silva (2006), quando salienta que  

 
uma visão holística e articulada de formação implica um diálogo colaborativo e eficaz entre a 

escola e universidade no sentido de fomentar as potencialidades de cada uma das instituições. A 

criação de parcerias constitui uma questão essencial para congregar formadores e professores em 

exercício com vista à superação da tradicional divisão entre os “práticos” [aspas da autora] e 

aqueles que teorizam, entre a investigação realizada pelos professores e a investigação conduzida 

em contexto académico (Zeichner, 1995; Day, 1999, citado in Flores, 2006, p. 54). 

 

Inerente a este “perfil” de professor, existem ainda outras competências 

consideradas essenciais à vivência dos professores como investigadores (Alarcão citada 

in Campos, 2001, p. 27), designadamente as atitudinais, as de ação, as metodológicas e 

as de comunicação. 

Ora, para Alarcão, a formação de professores ainda se apoia em alguns objetivos 

de formação defendidos por Roldão, a saber: 

 
- formar para compreender e analisar situações de ensino 

- formar para decidir 

- formar para uma cultura profissional colaborativa 

- formar para avaliar a acção 

- formar para saber descrever, investigar e questionar as práticas no plano curricular ( Roldão, 

2000, p. 19-20, citada por Alarcão  in Campos, 2001, p. 27). 

 

Assim, como refere a autora, “coloca-se então a questão de saber que 

metodologias de formação são mais adequadas, a nível da formação inicial, para 

preparar o professor para ser professor-investigador” (Alarcão citada in Campos, 2001, 

p. 28), bem como se apela a uma abordagem curricular centradas no professores e nas 

suas competências profissionais, em função dos contextos pessoais e de referência 

laboral, estimulando nele uma atitude sustentada pelo espírito crítico e motivação para a 

inovação, capacidade investigação, promoção e articulação com o conhecimento e, 

sobretudo, a noção da necessidade de se enveredar para o processo de formação e 

desenvolvimento profissional, que requer continuidade, na perspetiva de formação ao 

longo da vida. 

 

3.2. Na senda da formação e profissionalização de professores 

Apesar dos momentos que se vive, por exemplo em Portugal, acredita-se que 

formação de professores constitui uma preocupação de todos os governos de qualquer 

país. Há umas décadas atrás entendia-se que esta era crucial para uma educação de 

qualidade, fator determinante para o desenvolvimento de qualquer sociedade e, não 

obstante, o estado crítico do setor educativo em alguns países, acredita-se que a 

educação continua a ser o “motor” para o melhoramento da sociedade. No entanto, a 

questão que se impõe é: como se é/torna/forma um bom professor? Eis outro domínio 
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complexo… Um professor tem de reunir um vasto conjunto de caraterísticas que lhe 

garantam segurança científica e intelectual, adaptabilidade, flexibilidade, criatividade, 

assertividade, gosto pelas tecnologias, que tenha um largo espetro de competências 

sociais e interpessoais, transversais, de entre muitas outras, pois ocupa múltiplos papéis 

nas instituições escolares.  

Assim como afirma García (1999), a formação de professores tem ocupado um 

papel central nas preocupações dos peritos na área da educação. É um pouco nesse 

sentido que Landsheere (1987) afirmou que  

 

qualquer currículo de formação de professores deveria ter em conta quatro questões básicas, assim 

como proporcionar oportunidades para as colocar numa ampla variedade de situações educativas: 

quais são os objectivos da educação?, como variam os objectivos em função dos alunos?, como 

podem alcançar os objectivos? e, como saber se se alcançou os objectivos (Landsheere, 1987, p. 

79, citado in García, 1999, p. 80)? 
 

As questões enunciadas remetem para uma análise mais minuciosa desta questão e 

que simultaneamente mostra a complexidade da mesma. Como se afigura na figura 4, 

existem várias componentes que determinam as práticas do conhecimento profissional 

dos docentes, designadamente a instituição universitária da sua formação inicial, onde 

todo o processo se inicia, desenrola, que poderá influenciar também a sua 

profissionalização. Por outro lado, a escola não pode ser desconsiderada, nos seus 

contextos da vertente do ensino, do desenvolvimento organizacional da mesma, do seu 

desenvolvimento curricular e inovação educativa, da docência, ou seja da formação e 

desenvolvimento profissional do professor, que resultam nas práticas de ensino, que 

estão intimamente associadas a aspetos particulares de cada um desses “eixos 

referidos”. 

 

Figura 4 – Contextos que informam sobre a formação de professores e o profissionalismo docente31 

                                                                 
31  Adaptado de Flores (2003, p. 130) 
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A formação de professores representa a aposta na atualização das informações, 

dos conhecimentos, formas de percecionar a informação, de ver o mundo, dinâmicas, 

vão sofrendo alterações que devem ser tidas em conta pelos professores. Se a educação 

tem sofrido múltiplas alterações ao longo das décadas, desde a mudança de paradigmas 

do tradicional, para os mais modernos, também a prática docente, o ensino, tem 

realmente sido sistematicamente revisto, em função dos progressos das sociedades e da 

necessidade de integração da escola na sociedade global, na sociedade digital, pois 

 

a formação de professores para o século XXI terá necessariamente que comportar o 

desenvolvimento econômico e teórico (novas teorias e novas práticas), mas, sobretudo, deverá 

implicar a dimensão axiológica (valores intrínsecos e extrínsecos da formação) para dar 

sustentação às antigas e novas teorias e práticas, salvaguardando-se assim o porvir. A dimensão 

axiológica é algo inseparável e o futuro só será futuro com esta crise. A formação dos professores 

somente terá futuro com a dimensão axiológica, alicerçada nos valores que traz em si e nos valores 

que constrói a partir deles (Flores, 2003, p. 130). 
 

Nesta investigação não se tenciona aprofundar a história da formação de 

professores, mas destacar algumas questões importantes neste domínio para melhor 

contextualizar o contexto do estudo. Assim, a formação de professores é percecionada 

de modos diferentes por alguns autores, por exemplo, para Nóvoa (1995), “a formação 

não se constrói por acumulação (de cursos, de conhecimentos ou de técnicas), mas sim 

através de um trabalho de reflexividade crítica sobre as práticas e de (re)construção 

permanente de uma identidade pessoal. Por isso é tão importante investir a pessoa e dar 

um estatuto ao saber da experiência (p.13).”  

Em relação ao desenvolvimento pessoal, Nóvoa (1995) trata da identidade do 

professor, dando um sentido às suas estórias de vida, destacando os saberes da 

experiência. Assim, a formação constrói-se com base num trabalho de reflexão crítica 

sobre as práticas e de construção de uma identidade pessoal. 

Por sua vez, Schön (1995), que tratou das reformas educacionais nos anos 80, 

considera que o conceito de reflexão envolve conhecimento-na-ação, reflexão-na-ação, 

sobre-a-ação e sobre-a-reflexão-na-ação. Esses aspetos complementam-se, constituindo 

o pensamento prático do professor, e garantem uma intervenção prática racional, 

partindo do pressuposto de que o professor, além de reflexivo, tem que ser propositivo e 

empreendedor. A reflexão é um conhecimento influenciado pela experiência do 

indivíduo. O autor propõe a formação do professor como prático reflexivo e aponta o 

ensino, que considera o aprender fazendo, em que os estudantes começam a praticar, 

mesmo antes de compreenderem racionalmente o que estão fazendo. No practicum 
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reflexivo, os alunos-professores têm a oportunidade de refletir sobre a sua atuação, 

estabelecendo um diálogo com a situação complexa (Jalbut, 2011). 

Não obstante, não se pode descurar a influência de Nóvoa neste domínio, na 

medida em que este remete para o caráter inovador associado à formação de 

professores, que se defende nesta investigação. O pensamento de Nóvoa (1995) sobre a 

construção da identidade do professor sugere elementos para a inovação na formação de 

professores, 

 
 não se trata de mobilizar a experiência apenas numa dimensão pedagógica, mas também num 

quadro conceptual de produção de saberes. Por isso, é importante a criação de redes de 

(auto)formação participada, que permitam compreender a globalidade do sujeito, assumindo a 

formação como um processo interactivo e dinâmico. A troca de experiências e a partilha de 

saberes consolidam espaços de formação mútua, nos quais cada professor é chamado a 

desempenhar, simultaneamente, o papel de formador e de formando. (p.64) 

 

Neste contexto, destaca-se ainda Zeichner (1993), para quem o practicum tem 

uma caraterística investigativa, que tem como ponto de partida a experiência dos alunos, 

preparando-os para entrar em comunidades de aprendizagem e não tanto para salas de 

aula isoladas, o que para o de atuação em análise, representa efetivamente uma mais-

valia. 

Segundo Pérez Gómez (1995), o pensamento prático do professor é fundamental 

na formação do professor como profissional e não pode ser ensinado, mas pode ser 

aprendido na mediação do professor/supervisor. O professor enfrenta questões que 

exigem um tratamento ligado à sua estória de vida e ao contexto. 

Outra influência importante no domínio da formação de professores é Canário 

(2006), para quem a prática profissional, além de ser o elemento chave do currículo de 

formação inicial de professores, é seu elemento estruturante, tendo como referência as 

situações de trabalho. Dessa forma, a estratégia formativa é a otimização do potencial 

nos contextos de trabalho, chamada de “formação centrada na escola”. Passou-se da 

relação de previsibilidade entre formação de professores e mundo do trabalho para uma 

relação de incerteza, na racionalidade prática (Jalbut, 2011). 

Pode-se, por fim destacar como afirma Giroux (1997) o papel dos educadores 

como intelectuais transformadores, combinando ação e reflexão para a formação dos 

alunos, para analisarem o mundo criticamente e transformá-lo. Afinal não serão essas 

algumas das suas principais funções: ajudarem na formação de alunos críticos, 

responsáveis, conscientes dos riscos, mas mesmo assim suficientemente audazes para 

procurarem transformar alguma coisa neste mundo? 

Neste contexto, Nóvoa (2009, citando Hutchings & Huber, 2008) diz que estes  
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têm razão quando referem a importância de reforçar as comunidades de prática [em itálico do 

autor], isto é, um espaço conceptual construído por grupos de educadores comprometidos com a 

pesquisa e a inovação, no qual se discutem ideias sobre o ensino e aprendizagem e se elaboram 

perspectivas comuns sobre os desafios da formação pessoal, profissional e cívica dos alunos. 

(p.21) 

  

Para o autor,  

 
através dos movimentos pedagógicos ou das comunidades de prática, reforça-se um sentimento de 

pertença e de identidade profissional que é essencial para que os professores se apropriem dos 

processos de mudança e os transformem em práticas concretas de intervenção. É esta reflexão 

colectiva que dá sentido ao seu desenvolvimento profissional (Nóvoa, 2009, p.21). 

 

Não se pode falar de formação de professores sem aludir, ainda que muito 

sucintamente, aos paradigmas de formação de professores, pois, segundo Pacheco 

(1995) esta formação “sempre se perspectivou de diferentes modos, conforme as 

posturas adoptadas em relação aos curricula de formação, ao papel profissional do 

professor e às finalidades do processo educativo (p.53).”  

 

3.2.1. Que profissionalização para os professores? 

O caminho para a profissionalidade docente pode ser considerado relativamente 

complexo por estar associado às organizações, que por si só representam espaços com 

identidades e normas, muitas vezes subjetivas, próprias. Este processo encontra-se 

também associado às tendências supervisivas da atualidade. Segundo Alarcão e Roldão 

(2008), estas  

 
enquadram-se no pensamento actual sobre o ensino, a aprendizagem, a formação e o 

desenvolvimento profissional, mas também sobre a profissionalidade docente e a cultura das 

organizações onde esta actividade decorre – a escola – e sobre a qual incide – as pessoas e o 

currículo. A concepção de ensino como actividade profundamente situada e contextualizada tem 

implicações ao nível da formação de professores, pois requer um profissional dotado de uma 

inteligência pedagógica, multidimensional e estratégica, e de capacidade reflexiva e auto-

reguladora. Reclama um professor que se afaste da tradicional dicotomia entre a teoria e a prática e 

corporize a noção de teoria prática (…)(p. 16) 

 

A respeito da função dos professores, que de um modo geral se assume como ser a 

de ensinar, Roldão (1998) carateriza-a como  

 

fazer aprender alguma coisa a alguém, no pressuposto de que o currículo é a essência da escola e o 

professor o profissional que trabalha o currículo como “um conjunto de aprendizagens” [aspas da 

autora] que se espera fazer aprender na escola de acordo com o que se considera relevante e 

necessário na sociedade, num dado tempo e contexto (p.23).” 

 

No seguimento do pensamento de Roldão (2001),  

 

conceber estrategicamente a formação de professores significa pois assumir projecções futuras e 

identificar tendências, para poder eleger metas e estratégias adequadas. De facto, a visão do 
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professor como profissional está longe de ser (…) um dado adquirido do estado actual dos 

sistemas e das sociedades. (p.12) 

 

Ainda segundo a autora, “pensar a formação de acordo com uma lógica 

profissionalizante orientada para a acção e o saber profissional, perspetivados como 

um processo global, construtivo, crítico e constantemente interactivo, implica conceber 

a formação em termos conceptuais diversos (Roldão, 2001, pp. 14-15)”. Esta constitui 

uma particularidade dos tempos em que vivemos, em sociedades complexas, dinâmicas, 

exigentes, que requerem alguma adaptabilidade em função dos contextos de prática.  

Assim como relembra Alarcão (1998), formar professores “significa trabalhar 

com um campo social delicado e difícil, mas de uma valia incontornável na rede 

complexa das dinâmicas sociais (pp.54).” Para a autora,  

 

o professor é o representante da sociedade, por ela encarregado de transmitir conhecimentos e 

valores que esta vem acumulando ao longo dos séculos e no momento valoriza. Mas é também o 

co-construtor dessa mesma sociedade, ser pensante, crítico, interventor, co-responsável pela 

evolução da mesma e mobilizador de novos olhares perante as mutações em presença. O seu papel 

joga-se num presente com passado e com futuro (Alarcão, 1998, p. 50 citada in Roldão, 2001, p. 

19). 

 

A respeito da profissionalização dos docentes, García (1999, p. 136) apresenta 

algumas considerações, referindo que “durante algum tempo, os termos de 

aperfeiçoamento, formação em serviço, formação contínua, reciclagem, 

desenvolvimento profissional ou desenvolvimento de professores foram utilizados como 

conceitos equivalentes.”  

Para o autor, 

 

 o conceito “desenvolvimento profissional dos professores” [negrito do autor] pressupõe (…) 

uma abordagem na formação de professores que valorize o seu carácter contextual, organizacional 

e orientado para a mudança. Esta abordagem apresenta uma forma de implicação e de resolução de 

problemas escolares a partir de uma perspectiva que supera o carácter tradicionalmente 

individualista das actividades de aperfeiçoamento dos professores (García, 1999, p. 137). 

 

Existem várias definições alusivas ao conceito de desenvolvimento profissional 

dos professores, pelo que se destaca a que se afigurou mais objetiva e clara, 

identificando-se com os pressupostos desta investigação: 

 

O desenvolvimento profissional converteu-se numa actividade que inclui muito mais do que um só 

professor agindo como um indivíduo…O desenvolvimento profissional actual é um assinto de 

grupos de professores, frequentemente trabalhando com especialistas, supervisores, 

administradores, orientadores, pais e muitas outras pessoas que estão ligadas à escola moderna 

(Fenstermacher & Berliner, 185, p. 282 citado in García, 1999, p. 138). 
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Ainda, importa “entender a iniciação ao ensino “como uma parte do contínuo do 

processo de desenvolvimento profissional do professor” (Vonl, 1993, citado in García, 

1999, p. 112). 

Procurando realizar um levantamento das modalidades de desenvolvimento 

profissional à disposição dos professores, destacam-se, segundo Perrenoud e Thurler 

(2002), quatro áreas: sensibilização para os objetivos e desafios das reformas, iniciação 

à exploração colaborativa, cooperação contínua numa organização e desenvolvimento 

de competências didáticas e pedagógicas, conforme se pode analisar na figura 5. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figura 5 – Quatro abordagens complementares do desenvolvimento profissional dos docentes32 

 

A articulação entre todos os eixos referenciados na figura 5 permite perceber a 

importância do trabalho consolidado e articulado entre os docentes, conduzindo a outras 

ações pertinentes e colaborativas que visem o desenvolvimento da prática dos docentes, 

enquanto profissionais e, em consequência dela, nas instituições escolares onde 

trabalham.  

Para  Perrenoud e Thurler (2002), 

 

chegar a um projeto único obriga, portanto, a encontrar não apenas denominadores comuns, mas 

antes de tudo razões para procurá-los... O que incita, de imediato, a esclarecer os vínculos 

profissionais e afetivos que unem – ou separam – uns dos outros, a ajustar as contas, a aumentar a 

transparência, a pôr na mesa os não-ditos, os problemas de poder, as rivalidades, as alianças 

secretas, a desfazer as diversas tramas acumuladas na história do estabelecimento escolar. Isso 

representa a parte mais difícil da trajetória. A construção do projeto funciona como um acelerador 

da ação coletiva e, ao mesmo tempo, como um analista e revelador do estabelecimento como 

sistema social complexo, lugar de trabalho, mas também lugar de vida e de relações carregadas de 

emoção.(p.92) 

 

Naturalmente, pode-se considerar que numa perspetiva sistémica, o 

desenvolvimento profissional integra-se num conjunto de condutas e de posturas, sem 

as quais os princípios em que se fundamentam as reformas atuais não passam de uma 

                                                                 
32 Disponível em Perrenoud, P., & Thurler, M. G. (2002). As competências para ensinar no século XXI: a formação 

dos professores e o desafio da avaliação. Lisboa:  Artmed. 
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pretensão vazia de sentido: leadership cooperativa e transformadora, visando o alcance 

de uma organização do trabalho cada vez mais eficaz, uma responsabilidade coletiva 

face aos resultados da ação pedagógica, ampliação constante do campo de consciência a 

partir de uma análise permanente das práticas e uma firme vontade de identificar e de 

superar os obstáculos que entravam a ação coletiva, com o intuito de "fazer a diferença" 

(Perrenoud, 1996, citado in Perrenoud e Thurler, 2002, p. 95). 

A abordagem da profissionalização docente remete para um complexo campo de 

análise e estudo, pelo que se salienta apenas mais dois dos aspetos que são considerados 

importantes no contexto desta IA: o desenvolvimento profissional e a inovação 

curricular. As relações entre estas duas áreas são, segundo García (1999) evidenciadas, 

por Fullan e Pomfret (1977),  

 

que mostraram que quando os professores se implicam na implementação de uma inovação 

ocorrem algumas mudanças significativas, na medida  em que o processo de implementação é 

essencialmente um processo de aprendizagem. Desta forma, quando se relacionam com inovações 

concretas, o desenvolvimento profissional e a implementação daquelas são concomitantes (Fullan, 

1990, p. 1990, citado in García, 1999, p. 167). 

 

A inovação e mudança educativa exigem algumas condições essenciais, sem as 

quais não é possível equacioná-las, sendo que, conforme é sabido, são processo que não 

são imediatos, nem espontâneos. 

Segundo Fullan (1991, citado in García, 1999, p. 168), os fatores necessários para 

iniciar a inovação são: (1) a existência de inovações de qualidade, (2) o acesso à 

informação, (3) o interesse a apoio da administração, (4) o interesse dos professores, (5) 

os agentes de mudança externos, (6) a pressão/apoio/apatia da comunidade, (7) a 

disponibilidade de fundos para o seu desenvolvimento e (8) resolução de problemas e 

disposições burocráticas. 

Saliente-se, no entanto, que “(…) a mudança no ensino e, como consequência, o 

desenvolvimento profissional dos professores, não é uma actividade que cresça por 

geração espontânea” (García, 1999, p. 168). 

Ainda segundo o autor, a inovação curricular é um processo de transformação 

crítica, que como qualquer atividade, necessita de apoio explícito da administração, dos 

professores no seu conjunto, requerendo também o apoio de agentes de mudança que 

proporcionem assessoria técnica aos professores nos aspetos mais problemáticos do uso 

da inovação (Medina, 1990, citado in García, 1999, p. 168). 
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3.2.2. Formação contínua de professores 

Discutir a formação contínua é abarcar um vasto e complexo campo de 

perspetivas e conceções muitas vezes relacionadas com os tempos e sociedades a que os 

sujeitos se encontram vinculados. De que se trata, então esta formação? Poderá 

realmente passar por uma alteração também nas formas de trabalho dos formadores de 

formadores, com vista a que estes sejam realmente o espelho de tudo o que de inovador 

existe, reportando para a formação contínua, integrando-a numa visão educativa voltada 

para o século XXI, onde se privilegia um trabalho assente nas competências específicas 

e transversais, com partilha de informação, abertura ao outro, ao trabalho colaborativo, 

etc. 

Como Nóvoa (1992) relembra, as 

 

práticas de formação contínua organizadas em torno dos professores individuais podem ser utéis 

para a aquisição de conhecimentos e de técnicas, mas favorecem o isolamento e reforçam uma 

imagem dos professores como transmissores de um saber produzido no exterior da profissão. 

Práticas de formação que tomem como referência as dimensões colectivas contribuem para a 

emancipação profissional e para a consolidação de uma profissão que é autónoma na produção dos 

seus saberes e dos seus valores.(p.15) 

 

Tendo Portugal já alguma tradição na formação contínua de professores, parece-

nos importante compreender um pouco do seu percurso para iniciarmos o nosso. 

Todavia, Nóvoa (1992)  afirma que “ainda estamos longe do fim.” Acrescenta que 

 

começámos por organizar acções pontuais de formação contínua, mas evoluímos no sentido de as 

enquadrar num contexto mais vasto de desenvolvimento profissional e organizacional. 

Começámos por encarar os professores isolados e a título individual, mas evoluímos no sentido de 

os considerar integrados em redes de cooperação e de colaboração profissional. Passámos de uma 

formação por catálogos para uma reflexão na prática e sobre a prática. Modificámos a nossa 

perspectiva de um único modelo de formação dos professores para programas diversificados e 

alternativos de formação contínua. Mudámos as nossas práticas de investigação sobre os 

professores para uma investigação com os professores e até para uma investigação pelos 

professores. Estamos a evoluir no sentido de uma profissão que desenvolve os seus próprios 

sistemas e saberes, através de percursos de renovação permanente que a definem como uma 

profissão reflexiva e científica. Toda a formação encerra um projecto de acção. E de 

transformação. (p.15) 
 

 

No rumo do que preconizam diversos autores (Arabaolaza, 1996; Timothy e 

Jacobson, 2005) Coutinho e Lisboa (2011) consideram que 

 

 a natureza inovadora das práticas pedagógicas com as TIC, se não for acompanhada por ações de 

formação que suscitem uma atividade prática e reflexiva dos professores, não tem capacidade, por 

si só, de operar grandes mudanças nas práticas pedagógicas dos docentes”. Esta ideia de existir 

uma clara discrepância entre o que se acredita ser o potencial das TIC e o seu uso na educação, é 

defendida por Costa e colaboradores (2008), numa vasta revisão de literatura que fundamenta a 

proposta de um leque de possíveis cenários para a formação de certificação de competências TIC 

nos professores portugueses. (p.253) 
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É precisamente devido aos problemas associados à noção de que “fazendo x 

créditos de formação contínua, vou progredir”, que começam a surgir as dúvidas 

principalmente nos que são mais céticos em relação a esta questão. Não estarão os 

professores, então, a fazerem formação só por fazer, ou só para progredirem? É 

realmente uma possibilidade, mas, entende-se, é melhor frequentar uma ação, mesmo 

que com esse pressuposto erróneo, acabando por tirar sempre partido da interação que 

estabeleceu durante essa ação ou com os colegas, ou com o formador, ou até a nível de 

informações que tenha obtido, do que permanecer anos e anos em escolas, onde sem 

formação, onde as práticas perduram, ano após ano. O marasmo na profissão docente é 

perigoso, quase tão perigoso como o medo de voltar “à escola”, que ainda existe “em 

algumas paragens”. 

De certa forma, espera-se que a formação contínua vise “o aperfeiçoamento dos 

saberes, das técnicas, das atitudes necessárias ao exercício da profissão do professor” 

(Formosinho, 1991, citado in Silva, 2000, p. 96). Todavia, existem, contudo outras 

modalidades de formação que se afiguram importantes, designadamente para contextos 

com o desta investigação 

 

(…) as oficinas de formação, os projectos e os círculos de estudos, as quais têm inerentes a 

mobilização e iniciativa dos professores a partir dos seus contextos de trabalho. Privilegiando a 

iniciativa, o saber experiencial, as características contextuais em que se desenvolve a prática dos 

professores, estas modalidades são potenciadoras de sinergias que articulam o conhecimento não-

formal, experiencial com o conhecimento formal (Usher e Bryant 1992), numa lógica interactiva 

em que a acção, a investigação e a formação estão presentes (Formosinho, 1991, citado in Silva, 

2000, p. 96). 
 

 Assim, pode ler-se no artigo nº 2 da Lei de Bases do Sistema Educativo 

Português (Lei nº 46/86 de 14 de outubro) que “ a formação contínua deve ser 

suficientemente diversificada, de modo a assegurar o complemento, aprofundamento e 

actualização de conhecimentos e de competências profissionais, bem como possibilitar a 

mobilidade e a progressão na carreira.” Hoje, cada vez mais, o profissional deve munir-

se de competências que lhe garantam o acedido em um trabalho qualificado em 

qualquer parte do país ou do mundo, sendo que para tal, deverá investir, ao longo de 

toda a sua vida, na formação. Contrariamente ao que ocorria em outros tempos, onde o 

indivíduo, depois de uma formação inicial, tinha automaticamente acedido em uma 

“profissão vitalícia”, hoje isso não ocorre, pelo que a mobilidade dentro dos serviços e 

fora deles é crescente, implicando alterações na postura do indivíduo, que tem de estar 

preparado para qualquer uma dessas possibilidades, sob pena de perder o seu emprego. 

Os professores continuam a serem determinantes para o desenvolvimento de 

qualquer sociedade, pois têm a responsabilidade de acompanharem e orientarem a 
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educação das gerações vindouras. Este enorme desafio exige um aperfeiçoamento 

constante, uma motivação continuada, diríamos até um chamamento, uma vocação. Por 

isso entende-se que, principalmente hoje, ser professor não pode ser uma opção que se 

tome, apenas como um escape a outra profissão, não pode ser uma segunda escolha, tem 

de representar necessariamente, em primeiro lugar, uma vocação. 

De acordo com Silva (2008) a formação contínua que contempla as várias 

“valências” da vida de um profissional e começa por referir que: 

na literatura científica pode-se, contudo, encontrar outras designações, tais como: 

profissionalização em exercício, desenvolvimento em equipa, educação permanente, 

desenvolvimento profissional, desenvolvimento de professores, instrução de professores em 

exercício. Nestas designações poderão distinguir-se alguns conjuntos semânticos: instrução-

educação -desenvolvimento, professores-equipa, em serviço-contínua que nos remetem para 

diferentes orientações da formação. Se, por um lado, a noção de "treino" aponta para o 

desempenho de tarefas de instrução a desenvolver pelos professores com vista à aprendizagem dos 

alunos num contexto de sala de aula, ou seja, o aperfeiçoamento de competências profissionais 

(científicas e pedagógicas), as noções de "educação"  [aspas da autora] e "desenvolvimento" [aspas 

da autora] consagram uma ideia de formação mais global do professor (procurando desenvolver 

competências pessoais) (p.34). 

 

A institucionalização da formação contínua em Portugal ocorreu nos anos 80, 

num contexto marcado por profundas mudanças, nomeadamente as que decorriam na 

difusão das novas tecnologias de informação e comunicação. Todavia, Fontes [s.d.] 

refere que a expansão da formação contínua de professores em Portugal foi anos 

noventa e surgiu para dar resposta essencialmente a três problemas com os quais o 

sistema educativo se deparava: 

 

a. A exigência de estabelecer novos critérios diferenciadores dos docentes que não assentasse 

exclusivamente na simples progressão pela antiguidade, e que contribuíssem igualmente para 

premiar os mais empenhados na sua actividade profissional. 

b. A necessidade de mobilizar e preparar os professores para o desenvolvimento das reformas 

educativas que foram empreendidas na segunda metade dos anos oitenta. Havia já então um largo 

consenso sobre a importância crucial que a adesão e a ação dos professores tinha para o sucesso de 

qualquer reforma. A formação contínua conferia não apenas aos professores novas competências e 

conhecimentos profissionais, necessários à concretização dos novos programas, metodologias e 

técnicas de ensino, mas também contribuía para a sua maior profissionalidade e o desempenho de 

funções mais amplas nas escolas. 

c. A necessidade de adaptar o corpo docente às mudanças sociais, culturais e tecnológicas que 

eram previsíveis no plano internacional. A curta vigência dos saberes científicos e pedagógicos, 

coloca hoje os professores perante um constante dilema: ou se atualizam, alargam e diversificam 

os saberes iniciais, ou envelhecem a um ritmo vertiginoso (Patrício citado in Fontes, s.d., p. 2).  

 

No entanto, Fontes [s.d.] destaca que apesar do salto quantitativo da formação 

contínua dos professores na década de noventa em Portugal, constata-se que a mesma 

está longe corresponder às expectativas que gerou.(…) Muitos centros de formação 

revelaram-se incapazes (1) de aproximarem a formação dos contextos escolares, (2) de 

articularem formação, pesquisa e inovação pedagógica, (3) de contribuírem para a 
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autonomia das escolas, (4) ou mesmo de promoverem o desenvolvimento profissional 

dos professores. Estas constatações poderão ser importantes lições para Cabo Verde, 

que está no início desse processo, dado que facultam pistas para as limitações que este 

processo também poderá comportar. 

Contudo, admite-se que investimento na formação contínua tem-se revelado 

determinante para o sucesso escolar. A leitura da figura 6, permite-nos constatar que a 

formação contínua dos docentes está relacionada com alguns aspetos considerados 

relevantes para a sua progressão profissional como as competências e a avaliação. O 

educador que está sempre à procura de fazer formação, bem como a evolução de suas 

competências tende a ampliar o seu campo de trabalho, conforme destaca Cristine [s.d]. 

 

 

Figura 6 - O professor e sua evolução profissional (adaptado de Elen Cristine, s.d.) 

 

A formação profissional contínua organiza-se em áreas prioritárias específicas. 

Daí se destacar as competências que considera básicas ao educador, agrupando-as em 

dez grandes áreas de competências a serem trabalhadas em formação contínua: 

 
1. Organizar e animar situações de aprendizagem  

2. Gerir a progressão das aprendizagens  

3. Conceber e fazer evoluir dispositivos de diferenciação  

4. Implicar os alunos em sua aprendizagem e no seu trabalho  

5. Trabalhar em equipa 

6. Participar da gestão da escola  

8. Utilizar tecnologias novas  

9. Enfrentar os deveres e os dilemas éticos da profissão  

10. Gerir sua própria formação contínua (citado por Cristine, s.d., para. 5) 

 

Sugere-se que cada educador tenha consciência do nível de competências em 

que se encontra, realizando uma auto avaliação, o que irá resultar numa grande evolução 

na sua função como educador.  

 Considera-se as competências aqui apontadas muito relevantes para o 

desenvolvimento do projeto de formação contínua que se pretende implementar, 

futuramente, na medida em que são consideradas áreas que necessitam de algum reforço 
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na formação de professores em Cabo Verde. Entende-se inclusivamente que os pontos 

5, 8, 9 e 10 constituem áreas que necessitam de um reforço particular, porque têm sido 

pouco ou nada valorizadas. 

São apontados alguns objetivos fundamentais à formação contínua, 

 

seguindo o ordenamento jurídico da formação de professores dos ensinos básico e secundário, a 

formação contínua tem como objectivos fundamentais: melhorar a competência profissional dos 

docentes nos vários domínios da sua actividade; incentivar os docentes a participar activamente na 

inovação educacional e na melhoria da qualidade da educação e do ensino; adquirir novas 

competências relativas à especialização exigida pela diferenciação e modernização do sistema 

educativo (artº 26, nº1, in Pacheco, 1995, p. 120). 

 

Na sequência da definição anteriormente apontada, o autor fala ainda de três 

modelos de formação contínua: administrativo, colaboração e individual (Pacheco, 

1995, p.123). 

A esse respeito, relembra-se Gatti (citado in Rocha, 2010) que destaca que  

 

a estrutura e o desenvolvimento das licenciaturas não têm mostrado inovações e avanços que 

permitam ao licenciado enfrentar o início de uma carreira docente com uma base consistente de 

conhecimento. A mesma autora, considera que a formação de professores constitui um grande 

desafio para as políticas governamentais, bem como para as instituições de nível superior. Para ela, 

“modificar um cenário de formação inadequada é um processo longo de maturação e, mesmo com 

toda a tecnologia existente, não é possível implantar nos indivíduos um chi de sabedoria” [aspas da 

autora]. (p.68) 

 

Conforme afirma Medeiros (2010),  

 

a sociedade contemporânea tem levado o/a professor/a, a escola e o sistema educacional a 

enfrentar múltiplos desafios e rever suas concepções sobre o trabalho que desenvolve e seus 

resultados. O debate sobre a deficiente qualidade da educação tem enfatizado a importância da 

melhora da formação básica e continuada dos docentes de todos os níveis de ensino. No entanto, 

não se pode delegar a responsabilidade apenas o/a professor/a, mas lembrar que o êxito na 

melhoria da qualidade da educação depende de múltiplos fatores. Por conseguinte, pensar e 

desenvolver programas de formação continuada vislumbram como uma possibilidade na busca 

desta melhoria.(p.63) 

 

A autora faz alusão a uma importante questão: plano de necessidades de 

formação. Este é claramente determinante para o desenvolvimento de qualquer ação, 

mas numa fase inicial, entende-se que será importante “conquistar” os professores, 

promovendo ações de formação dinâmicas, que contemplem estratégias de formação 

mais ativas, onde se aborde temáticas também apelativas, como julgamos ser as 

tecnologias educativas. O sucesso dessas ações de formação, garantirá a frequência de 

mais professores na formação contínua para outras áreas e paulatinamente se pode ir 

procedendo a um levantamento inicial de necessidades de formação. 
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Não se pode deixar de mencionar o que se consideram serem os principais 

desafios para a implementação da formação contínua, e para tal recorre-se aos 

princípios de atuação destacados por Matos e Pedro (2009): 

 

- integração plena da dimensão TIC na formação inicial e contínua 

- qualidade e formação, na dimensão TIC, dos formadores de professores e educadores 

- continuidade estratégica da formação inicial e contínua 

- subsidiariedade e sustentabilidade da formação inicial e contínua 

- integração das TIC em órgãos funcionais e participação em colectivos.(p.117) 

 

Essencialmente, concebe-se a formação contínua como um meio para promover 

competências para a autonomia da aprendizagem do professor que favoreçam o seu 

envolvimento profissional. De alguma forma, pode-se considerar que formação desta 

natureza representa uma resposta às exigências da “sociedade digital”, o que remete 

para a questão formulada por Simão (2007): “que tipo de conhecimentos ou 

competências deverão adquirir os professores para dar resposta à “sociedade do 

conhecimento”? E “que sociedade se irá configurar a médio e a longo prazo?” (p.97) No 

capítulo II já foram desenvolvidos alguns aspetos, que poderão ajudar a responder 

algumas destas indagações. 

É importante haver uma relação entre o desenvolvimento das competências dos 

professores e dos estudantes, para que haja alguma articulação na forma de trabalhar 

entre ambos, bem como em consonância com uma sociedade do conhecimento. 

Em jeito de conclusão, recorre-se a Rodrigues e Esteves (1993) que, com base 

numa investigação realizada sobre a formação contínua, chegam a algumas 

considerações relativamente pertinentes para melhor se compreender esta questão, que 

se passa a enunciar alguns dos principais: 

 

1 – O desenvolvimento da formação contínua não dispensa uma análise de necessidades de 

formação centrada nos interesses e expectativas individuais dos professores (…). 

2 – Existindo entre os professores uma razoável diversidade de centros de interesses/necessidades, 

a formação contínua deve proporcionar igualmente uma certa diversidade de programas. 

3 – Será útil construir, a par de programas monotemáticos de formação contínua, programas mais 

ambiciosos que integrem um conjunto diversificado de conteúdos. 

4 – Para a realização da formação contínua, não parece haver razões que indiquem a utilidade da 

constituição a priori de grupos de professores por grupo disciplinar (excepto no caso da formação 

científica da especialidade), por sexo, por modelo de profissionalização realizado, por hábitos 

passados de participação na formação ou por antiguidade na profissão e na escola (…) (p.145) 

 

Ao longo dos anos têm surgido em Cabo Verde algumas vozes críticas 

especificamente por considerarem que o país, em muitos aspetos, ainda se apoia 

demasiado em normativos, “modelos” que são replicados de realidades completamente 

diferenciadas, que são simplesmente implementadas no país. Não é esse o intuito desta 

investigação ao referenciar alguns dos normativos de Portugal referentes à 
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implementação e surgimento da formação contínua. Porém, considera-se, que eles 

poderão ajudar a compreender melhor a questão e apoiar no desenvolvimento 

regulamentar que o país terá de realizar quando pretender implementar a formação 

contínua como requisito para a progressão na carreira do docente. 

A formação contínua, segundo Fontes [s.d.] “frequentemente como sinónimo de 

educação de adultos, aperfeiçoamento, formação em serviço, reciclagem, 

desenvolvimento profissional ou desenvolvimento dos professores (p.2)”. Não obstante, 

Álvarez (citado in Fontes, s.d.), definiu-a da seguinte forma: "a actividade que o 

professor em exercício realiza como uma finalidade formativa - tanto de 

desenvolvimento profissional como pessoal, individualmente ou em grupo - para o 

desempenho eficaz das suas tarefas actuais ou que o preparam para o desempenho de 

novas tarefas (p.3)”.  

O autor chama a atenção para dois aspetos relativamente interessantes sobre a 

natureza desta formação, referindo que ela “ocorre depois de o professor ter recebido 

um certificado inicial e ter iniciado a sua prática profissional. Mas não deve ser também 

confundida com a reciclagem, devido ao seu carácter permanente (Fontes, s.d., p.3)”.  

A formação contínua, encontra-se de alguma forma associada à educação e 

formação ao longo da vida, caraterística indispensável hoje para qualquer indivíduo e 

que se propõe analisar já de seguida. 

 

3.2.3. Formação ao longo da vida no desenvolvimento profissional dos 

docentes 

A educação e formação ao longo da vida (EFLV) representa hoje uma necessidade 

para a manutenção do emprego ou para a obtenção de um. O indivíduo hoje, mais do 

que ficar pacientemente à espera que surja um emprego sabe que quanto mais 

qualificações conseguir obter, configurando-lhe um saber-fazer, mais facilmente 

conseguirá fazer face às exigências do mercado de trabalho. 

O conceito de “aprendizagem ao longo da vida” assume, hoje, redobrada 

importância, seja porque ao professor reservam-se os direitos de aprender e ensinar num 

espaço de cada vez maior complexidade de funções, conhecimentos, competências e 

solicitações, seja porque vive-se numa fase onde a precariedade reina, principalmente, a 

nível do mercado de trabalho, o que acarreta por parte dos cidadãos mais esforços para 

manterem/obterem emprego. É exatamente nesse percurso que a formação assume uma 

especial relevância, permitindo o desenvolvimento de outras competências, 

aprofundamento de algumas que foram previamente assumidas, eventualmente, numa 
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formação inicial e, até mesmo, a reconversão do indivíduo para outras áreas mais 

rentáveis. Assim,  

 

na ação, o professor deve delinear a sua formação e desenvolvimento profissional na perspetiva de 

formação ao longo da vida, integrando iniciativas de formação formal e não formal, para 

acompanhar o conhecimento científico e profissional da especialidade e para alimentar a 

intervenção educativa. Na postura, a transformação significa definir-se como investigador, na 

procura de melhoria permanente do seu serviço educativo junto dos alunos, investigando para 

intervir sobre os obstáculos ao ensino e à aprendizagem, na busca da qualidade educativa. Para 

isso, é preciso (des)construir as rotinas fundadas no paradigma técnico ou conceção técnica do 

currículo (Kemmis, 1988), para estimular a mudança de paradigma, integrando uma perspetiva 

crítica, proativa, dialogante e reconstrutiva face aos contextos e atores na escola/sala de aula. 

(Cardoso & Pacheco, 2013, pp.72). 
 

Segundo Alonso et al. (2002),”um quarto de século depois de Aprender a Ser, a 

Comissão Internacional sobre Educação para o Século XXI declarou que o "conceito de 

aprendizagem ao longo da vida "é a chave que dá acedido emo século XXI. Os autores 

sublinham ainda que “neste contexto, "a educação de adultos ganhou uma nova 

profundidade e amplitude e tornou-se um imperativo no local de trabalho, no lar e na 

comunidade, à medida que homens e mulheres se esforçam por criar novas realidades 

em todas as etapas da vida (Declaração de Hamburgo, 1997, p.29, citado in Alonso et 

al., 2002, p. 4)”. 

Neste contexto e de acordo com Rodrigues e Esteves (1993)  

 

a formação do professor é imã de formação dupla, incluindo duas componentes: a preparação 

científica numa dada área do saber, tradicionalmente referida como formação académica, e a 

preparação profissional, durante muito tempo restringida à preparação pedagógica e didática.(p.42) 

 

Esta formação dupla obriga a equacionar algumas questões complexas na sua 

resolução: 

- A conciliação, na formação inicial, da componente de preparação científica na área dos 

conteúdos a ensinar – “não é com ignorantes que se conseguirá fazer bons professores” (Mialaret, 

1981) – com a indispensável formação profissional, base de reconhecimento da especificidade da 

prática docente; 

- o envolvimento, coerente e integrado, de instituições tão diversas como a universidade, se do 

saber, e a escola, sede da acção docente; 

- a articulação da formação inicial e o seu natural e permanente desenvolvimento ao longo da vida 

profissional do professor; 

- a relação positiva e dinâmica entre a preparação teórica e a preparação prática (Rodrigues & 

Esteves, 1993, p. 42). 

 

Conforme afirmam as autoras supracitadas,  

melhorar a qualidade e eficácia da formação dos docentes tornou-se um imperativo de todos os 

sistemas educativos, desde há algumas décadas atrás (…) Nenhum outro corpo profissional 

produzirá, a longo prazo, efeitos tão importantes no futuro da sociedade (Lesourne, 1988, p.39) 

pelo que se justifica, plenamente, uma atenção cuidada à formação destes profissionais (Rodrigues 

& Esteves, 1993, p. 43). 

 



Capítulo III 

Formação e desenvolvimento profissional docente em ambientes online 

102 
 

Segundo Formosinho (2001),  

 

no quadro de um paradigma de educação permanente, a formação profissional, nomeadamente de 

professores, não pode ser entendida como circunscrevendo-se a uma primeira e curta etapa, prévia 

ao exercício do trabalho, mas, pelo contrário, como um processo que é inerente à globalidade do 

percurso profissional (p.34).  

 

É como se as instituições de formação inicial emergissem como instituições de 

formação permanente. Não será esse mais um desafio para muitas das instituições? 

Segundo Silva (2008), “a importância atribuída à "formação ao longo da vida" e, 

nomeadamente, à formação contínua de professores justifica-se, em grande medida, 

pensámos, pelas características da sociedade pós-moderna que colocam novas 

exigências ao saber, ao saber fazer e, sobretudo, ao saber como fazer profissionais 

(p.250).” 

 

Como afirmam Simão, Dos Santos e Costa (2005),  

 

há que tomar consciência da precariedade temporal dos resultados da educação adquirida, 

assumindo que, para lhes oferecer consistência futura, a educação deve ser organizada na 

expectativa de uma irrecusável situação imperfeita, através de acções de formação que o tempo e a 

evolução científica, tecnológica e cultural virão a proporcionar.(p.129) 

 

De um certo modo, “a aprendizagem ao longo da vida é um elemento essencial no 

espaço europeu do ensino superior, na medida em que uma sociedade e uma economia 

baseadas no conhecimento implicam estratégias de aprendizagem persistentes e 

continuadas, com enfoque especial no uso das novas tecnologias” (Simão, Dos Santos 

& Costa, 2005, p. 133). 

Este conceito, representa de um certo modo uma necessidade para qualquer 

indivíduo conseguir ter sucesso numa sociedade globalizada, “trata-se no fundo, de dar 

sentido concreto ao conceito de educação permanente, assegurando, em relação a cada 

indivíduo, a expectativa de uma acção educativa e formativa com carácter de 

continuidade, num horizonte temporal que se estende do berço até ao termo da vida” 

(Simão, Dos Santos & Costa, 2005, p. 130). 

A autonomia é uma das competências inerentes ao cidadão digital, integrado 

numa sociedade global, competitiva. Os espaços online baseiam-se também no 

pressuposto do utilizador autónomo, suficientemente responsável e capaz de 

desempenhar o desafio a que se propôs. Assim, a autonomia, assume muita relevância 

nestes cenários, sejam eles presenciais, a distância ou mistos. Mas, em educação, o que 

significa exatamente ser autónomo? Como é que o indivíduo se torna autónomo? 
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O espaço da pedagogia da autonomia 

Ao longo da tese, pode ver-se que um dos conceitos que é reforçado é o de 

potenciar as condições para a autonomia dos estudantes. Enquanto docentes, tem-se 

constatado que, quer ao nível do ensino secundário, quer ao nível do ensino superior, 

a pedagogia da autonomia não é suficientemente instigada, condicionando 

negativamente o estudante. Por isso, considera-se que há necessidade de intervir a 

esse nível e os ambientes de aprendizagem online, poderão contribuir positivamente 

para tal. 

Como salienta Vieira (2010),  

 

o pressuposto de que o bom professor é um prático reflexivo está usualmente associado a dois 

outros pressupostos: a formação constitui um processo dinâmico, evolutivo e permanente e a 

prática é geradora de teoria (…) Se entendermos a reflexão profissional como condição para o 

abandono de práticas pedagógicas transmissivas e reprodutoras, então teremos de formular” o 

pressuposto de que um profissional autónomo forma sujeitos autónomos [em itálico da 

autora].(p.18) 

 

Não se pode deixar de reforçar a ideia da autora quando salienta que  

 

desenvolver uma pedagogia para a autonomia em contexto escolar significa conceber o ensino 

como prática capa de transformar os alunos em consumidores críticos e produtores criativos de 

saberes, e significa também conceber o professor como intelectual crítico e agente de mudança 

(Vieira, 2010, p. 19). 

 

Porque se considera que não será demais falar sobre pedagogia da autonomia, 

principalmente por se considerar que esta necessita de ser reforçada diariamente nas 

práticas pedagógicas de cada um dos docentes, optou-se por deixar aqui mais 

algumas considerações sobre esta questão, destinadas a ajudarem particularmente os 

professores que porventura não estejam muito habituados a trabalharem com/em 

ambientes desta natureza. (cf. Anexos III, IV e V). 

Numa análise atenta ao conceito, percebe-se que  

 

a noção de “pedagogia para a autonomia” [aspas da autora] é controversa, mas a ausência de 

consenso quanto ao seu significado também sinaliza duas das suas principais características: 

sensibilidade aos contextos e flexibilidade metodológica (…) se pode caracterizá-la 

globalmente como a competência do aluno para se desenvolver como participante crítico, 

autodeterminado e socialmente responsável em situações educativas (Jiménez Raya et al., 

2007, citado in Vieira, 2010, p.27) . 

 

 

Como se sabe, ser um professor promotor/dinamizador de práticas letivas 

autónomas é um desafio das escolas de hoje e essencialmente do professor. Requer 

essencialmente uma predisposição do docente para a flexibilização das suas práticas 
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pedagógicas. Isto poderá acarretar também alguma reflexão sobre as suas filosofias 

de educação, bem como eventualmente o desenvolvimento de um processo que 

acarrete a mudança de paradigma (eventualmente de um mais tradicionalista para 

outro mais ativo/moderno). Como se pode perceber, este processo não é célere, 

deverá ser paulatino, principalmente motivado por uma vontade proveniente do 

professor e idealmente do seu grupo de coordenação e da direção da sua escola (caso 

do contexto educativo em análise). Um trabalho conjunto, ajudará na implementação 

conjunta de novas práticas, promovendo o trabalho colaborativo, experiências 

partilhadas e conhecimento partilhado (podendo para tal recorrer a ambientes de 

aprendizagem online como blogs, fóruns, plataformas – Moodle, por exemplo, de 

entre outros.)Como Vieira (2010) refere, “uma pedagogia para a autonomia implica 

professores reflexivos (p.30)”. Em contexto pedagógico, os papéis do professor 

reflexivo podem ser traduzidos num conjunto de tarefas de ensino, que reportam-se 

principalmente a dimensões da (inter)ação pedagógica, mas também à compreensão 

crítica da educação e de uma pedagogia para a autonomia em contexto escolar, e a 

uma conceção do ensino como atividade indagatória (cf. quadro 5). 
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Quadro 5 – Pedagogia da dependência e pedagogia para a autonomia33 

 

O recurso a situações problema (Cf. Anexo XIII) como estratégia para fomentar a 

autonomia, assim como as respostas crítico-construtivas, representam uma forma de 

preparar os alunos para o trabalho mais autónomo, filosofia que vai de encontro com o 

trabalho em ambientes online. 

As práticas pedagógicas assentes na autonomia assentam num modelo de 

aprendizagem ativo/moderno, onde o estudante, orientado pelo seu professor, “ganha 

                                                                 
33 Adaptado de Vieira (2010, p. 26) 

 Reprodução 

Pedagogia da dependência 

Transformação 

Pedagogia para a autonomia 

Pressupostos 

principais 

- O aluno é sujeito consumidor 

passivo do saber 

- O professor é figura de autoridade 

social, científica e pedagógica, 

única fonte de saber, assumindo o 

papel de transmissor 

- O saber estático e absoluto 

- O aluno é sujeito consumidor crítico e 

produtor criativo do saber 

- O professor é facilitador da aprendizagem, 

mediador na relação aluno-saber, parceiro da 

negociação pedagógica 

- O saber é dinâmico, transitório e 

diferenciado de sujeito para sujeito 

Finalidades 

prioritárias 

- Desenvolver a competência 

académica do aluno, 

principalmente traduzida na 

aquisição de conhecimentos e no 

domínio de capacidades de tipo 

cognitivo 

- Aproximar o aluno do saber e do processo 

de aprendizagem 

- Ajudá-lo a aprender a aprender, a 

desenvolver a capacidade de gerir a própria 

aprendizagem 

- Encorajar a responsabilidade e a assunção de 

uma postura pró-activa no processo de 

aprender 

- Desenvolver uma perspectiva crítica da 

escola, do saber e da aprendizagem 

- promover a relação entre a escola e a vida 

Traços 

processuais 

- Focalização nos processos de 

transmissão e nos conteúdos de 

aprendizagem 

-Clima potencialmente autoritário e 

formal 

- Processos dominados pelo 

professor, único decisor e avaliador 

- Forte dependência do aluno aos 

níveis do discurso e das tarefas, 

frequentemente associada a um 

enfraquecimento motivacional ou a 

motivações externas 

- Tarefas determinadas pelo 

professor, tendencialmente 

dirigidas exclusivamente ao 

desenvolvimento da competência 

académica 

-ênfase na competição e no 

individualismo  

- Práticas de avaliação normativas, 

tendencialmente segregadoras 

- Focalização nos processos de aprendizagem 

e no aluno; teorias, estilos, necessidades, 

estratégias hábitos, experiências anteriores, 

sistema apreciativo 

- Clima tendencialmente democrático e 

informal 

- Participação do aluno na tomada de decisões 

e elaboração de projectos e contratos 

- Tarefas de tipo reflexivo e experimental; 

desenvolvimento de capacidades de 

planificação, regulação e (auto)avaliação da 

aprendizagem 

- Gestão colaborativa da informação e da 

palavra 

- Construção colaborativa de saberes 

académicos, sociais e de aprendizagem 

- Valorização da função formativa das 

práticas de (auto)avaliação, tendencialmente 

integradoras. 
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voz”, aprende a posicionar-se, utiliza situações-problema na construção ativa da sua 

aprendizagem. Um dos objetivos primordiais de qualquer processo de ensino e de 

aprendizagem é, como já foi referido, tornar as aprendizagens significativas, para que 

estas realmente perdurem e possam ser utilizadas e transferidas para novas situações, 

durante a vida profissional e, eventualmente até pessoal, do indivíduo. Assim, afigura-se 

importante fazer referência ao cone de aprendizagem de Edgar Dale, que chama atenção 

para a necessidade do docente/moderador/etutor organizar as suas sessões/aulas, de 

forma a fomentar o interesse dos estudantes, mantendo-os interessados na atividade 

durante o maior tempo possível.  

A figura 7, mostra essencialmente que este cone, pode basicamente ser dividido 

em “duas partes”: a passiva da aprendizagem e a ativa. A primeira, habitualmente está 

ligada às metodologias de ensino e de aprendizagem utilizadas mais pelas correntes 

tradicionalistas, onde reinam essencialmente os métodos expositivos, quando os 

estudantes essencialmente experienciam sensações relacionadas com a audição e visão, 

vendo e ouvindo a aula que o professor lhes preparou. Contrariamente, com a 

aprendizagem ativa, espera-se que além disso, os estudantes possam realmente 

pronunciar-se sobre as temáticas estudadas, escrever sobre as mesmas e ainda, 

recorrendo à abordagem como a resolução de problemas e casos práticos, sentirem-se 

numa situação idêntica e possam realmente atuar, experienciando a situação problema. 

 

Figura 7 – Cone de aprendizagem de Dale (1969) 

 

Apesar de se estar consciente de que a planificação de aulas, assenta 

essencialmente numa aprendizagem ativa, pode não ser propriamente fácil, atendendo a 

que a experiência de trabalho da maioria dos docentes, assenta em práticas pedagógicas 

que durante vários anos estiveram norteadas por um trabalho essencialmente expositivo, 

pelo que se considera que está na altura de atualizar e dinamizar as práticas letivas.  
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Um dos objetivos desta tese, conforme como se referiu, é ajudar os professores 

nessa tarefa de flexibilização de práticas, garantindo-lhes todo o apoio bibliográfico e 

formação necessárias nesta primeira fase de mudança de “paradigma”. A tarefa é tanto 

mais complexa, se pensarmos que esta mudança implica também modificações no 

trabalho dos alunos, dos orientadores e supervisores de estágio. Em última instância ou 

primeira, se assim se quiser considerar, todas estas questões, implicam igualmente 

mudanças na própria instituição, conforme avançou Nóvoa (1992) na sua filosofia e 

modelo de ensino.  

É, essencialmente como referem Miranda, Morais e Dias (2005)  

 
num contexto de diversidade que os educadores desenvolvem a sua ação e o seu trabalho, pelo que 

para além de cada um procurar novas e diversificadas estratégias de aprendizagem que impliquem 

os vários estilos de aprendizagem dos alunos, também a conceção, construção e utilização de 

ambientes de aprendizagem online [itálico dos autores] devem privilegiar a integração de 

ferramentas de comunicação assíncrona e síncrona, tendo em atenção os estilos de aprendizagem 

dos utilizadores, dado que o nível de preferência de cada pessoa pode condicionar a sua aderência 

e o prazer de utilizar os recursos que se disponibilizam nos ambientes de aprendizagem.(p.79) 

 

Porque se entende que nunca é demais falar, em contexto de formação de 

formadores, em inovação pedagógica procura-se tecer aqui algumas considerações a 

respeito. 

 

3.2.4. Inovações pedagógicas na formação docente 

Não se pode aqui deixar de referir que se decidiu explorar um pouco a questão das 

inovações pedagógicas para destacar a sua relevância no trabalho docente, mas 

simultaneamente para mostrar que elas não são suficientes para resolverem vários 

problemas que podem estar não diretamente associados às metodologias de trabalho do 

professor. Como diz Huberman (1993, citado in Silva, 2003), 

 

o termo inovação é altamente traiçoeiro, sendo ao mesmo tempo sedutor e enganoso: sedutor, 

porque implica melhoramento e progresso, ao passo que em realidade apenas significa alguma 

coisa de novo e diferente. Enganoso, porque desvia a atenção da substância da atividade em causa 

– o aprendizado – em favor do cuidado da tecnologia da educação.(p.35) 

 

Presentemente, entende-se mais claramente que “não se pode ensinar do mesmo 

modo que aprendemos” Sampaio (1999, p. 1). Tal como acontece nas diversas 

profissões, é necessário o professor compreender que a sua formação necessita de ser 

“alimentada”, dado que a nossa sociedade está em constante dinâmica e os 

conhecimentos também não são estáticos.  
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Por outro lado, os alunos também têm vindo a aperfeiçoar várias competências, 

designadamente as tecnológicas, o que implica a necessidade de formação por parte dos 

docentes para estarem sempre atualizados. Como destaca Sampaio (1999),  

 

as novas tecnologias mediatizadas permitem aos jovens outros saberes. O seu conhecimento não é 

clássico, uniforme, género livro único ou apontamentos da aula”. Os nossos alunos estão 

constantemente a aprender, dado que também “recebem informações dos colegas e amigos, dos 

meios de comunicação social, da rua e praça que frequentam, do bar por onde passam nas noites de 

fim-de-semana. (p.7) 

 

Há, portanto necessidade de a escola, os professores serem criativos e investirem 

na dinamização das suas ações, visando o alcance de processos de ensino e de 

aprendizagem com mais qualidade. O investimento em inovações pedagógicas, por mais 

irrisórios que estes possam, à partida parecer, constitui condição determinante neste 

processo. A análise da definição do termo, permite constatar que   

 

inovação designa uma introdução de uma novidade no sistema educativo, promotora de uma real 

mudança, subentendendo um esforço deliberado e conscientemente assumido, bem como uma 

acção persistente, integrada num processo dinâmico, visando a melhoria pedagógica (Cardoso, 

2002, p. 22). 

 

Recorde-se, no entanto, que para se conseguir inovar há necessidade de 

“abandonar práticas e rotinas mais ou menos institucionalizadas, isto é, privar-se de 

pontos de referência seguros e tranquilizadores” (Cardoso, 2002, p. 27). Surge, então a 

questão: estarão os professores predispostos a tal? Percecionarão as mudanças, como 

uma mudança necessária para acompanhar o desenvolvimento da sociedade e dos 

processos de ensino e de aprendizagem? A inovação representa um esforço pessoal e 

profissional, que poderá afigurar-se mesmo como uma atitude, uma forma de 

compreender/percecionar os processos de ensino e de aprendizagem. Como afirma a 

autora, “seja qual for o nível do sistema educativo a que nos situemos, somos levados a 

reconhecer que nenhum dos problemas se resolve sem que mudem os modos de trabalho 

do professor na escola” (Cardoso, 2002, p. 19). 

De acordo com Claxton (2005),  

 

a inovação na Educação e na formação de professores compreende, sinteticamente, um conjunto de 

ações que decorre de uma prática política e intencional, estabelecida com o objetivo de produzir 

modificações e melhorias no contexto escolar, com vistas a atender às demandas de um grupo 

social frente às mudanças que se colocam no cenário mundial. Exige, portanto, ser entendida como 

um processo permanente e sistemático, planejado e não linear, considerando a cultura própria de 

cada estabelecimento de ensino, que determina a sua postura diante das mudanças.(p.95) 
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Tal como Claxton (2005) salienta, 

 
diante de uma nova conjuntura mundial, caracterizada pelo avanço da ciência, da globalização e da 

tecnologia da informação e comunicação, tornou-se insustentável para os sujeitos a compreensão 

da realidade à sua volta a partir de uma visão de mundo única, inquestionável e indiscutível, 

determinada pela ciência e pela razão. A implicação desta tendência tecnicista para a vida dos 

sujeitos é negativa, contribuindo, de certo modo, para a formação de um ser com pouca disposição 

para o envolvimento e capacidade limitada para desenvolver seu potencial de reflexão e criação, já 

que, ainda segundo Claxton (2005), se desconsiderava o “trabalho de questionar o que era 

tacitamente aceito e de tomada de consciência do que era tácito” [aspas do autor]. A aquisição de 

um saber técnico e racional assumia importância maior do que a possibilidade do sujeito de 

vivenciar crenças, valores e estilos de vida diversificados, de modo que este encontrava 

dificuldades para trilhar o caminho de seu crescimento enquanto pessoa, consciente de sua missão 

política.(p.95) 

 

Conforme se pode depreender, o desafio da inovação na formação de professores, 

assim como a essência desse último processo em si mesmo, é extremamente complexo e 

controverso. 

A temática da inovação (Claxton, 2005), particularmente na formação de 

professores, resulta de uma prática intencional, a partir da constatação de um problema, 

que deve comprometer- se com a perspetiva de uma melhoria planeada da prática, 

compreendida e partilhada pelo coletivo. No caso concreto em análise, o desafio reside 

justamente aí… 

É este o poder dos professores: só há educação adequada, só há qualidade da 

educação se eles a construírem, se eles inovarem. É um poder que ninguém lhes pode 

delegar ou devolver. É um poder que só eles podem conquistar (Campos, 1996, p. 18, 

citado in Roldão & Marques, 2000, p. 147). 

As mudanças que se tem vivenciado ao longo dos anos, mostram que a escola 

hoje é muito diferente da de outros tempos. Há ganhos, há outros problemas, típicos da 

sociedade em que hoje se vive, não fosse a escola o espelho da sociedade. Pode-se 

afirmar que há valores que lhe são inerentes e são também intemporais, como a 

necessidade de promover a autonomia dos alunos, a criatividade, formar cidadãos 

responsáveis e preparados para integrarem e mudarem positivamente a nossa sociedade. 

O que mudou, ou o que se considera que tem de mudar são as estratégias utilizadas para 

alcançarem tais fins. No dizer de Hassenforder (citado in Roldão & Marques, 2000), “a 

inovação parece ser, antes de mais, a expressão de civilização. Ela é consequência da 

evolução das mentalidades, do desenvolvimento de novas exigências sociais, do 

aparecimento de novas técnicas (p.16).” 

Houve tempos que a escola, por si só, era apelativa, considerada um presente só 

para alguns, para aqueles que economicamente a podiam custear. Com a 

democratização do ensino, além dos ganhos, surgiram também algumas dificuldades, 
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sendo que uma delas, numa humilde opinião, foi a desvalorização dos graus 

académicos, do próprio conhecimento, bem como dos professores. Resta saber 

exatamente quais os fatores que terão contribuído para tal. 

Hoje tem-se uma “escola padronizada”, onde os programas são “reis” e a 

imaginação/criatividade dos alunos terá de limitar-se aos mesmos. Questiona-se, então 

onde está a liberdade e a autonomia, tão desejada? Na verdade concorda-se que ser-se 

professor hoje ou qualquer profissional da educação não é uma tarefa fácil. Existem 

imensas imposições do ministério da educação, limitações inerentes às próprias 

comunidades onde as escolas estão integradas, dificuldades com o pouco espaço para 

tantos alunos, de entre muitas, muitas outras dificuldades. Dir-se-á que face a estas 

problemáticas, conseguir trabalhar é já uma grande dádiva.  

Recorre-se ainda a Gil (2011) para se compreender um pouco melhor o que dizem 

as investigações sobre a relação TIC – inovação. Segundo a autora,  

 
como vienen  mostrando distintas investigaciones a pesar de la relativa (y siempre insuficiente) 

inversión para impulsar el uso educativo de las TIC en la educación, su presencia cotidiana en los 

procesos de enseñanza y aprendizage sigue siendo ínfima. Es más, su contribución a la innovación 

ya a ça mejora de la enseñanza está lejos de ser probada. Lo que emerge de la mayoría de los 

estúdios, incluídos los realizados por el grupo de investigación Esbrina, es que la sostenibilidad 

institucional del uso das TIC y el desarrolo de su potencial innovador encuentran su mayor freno 

en: las especificaciones y los niveles de los currículos actuales, las restriciones que provienen de la 

própria administración, los esquemas organizativos de la enseñanza (lecciones de 45-50minutos), 

la oraganización del espacio: acedido em los ordenadores, número de estudiantes por clase, et., los 

sistemas de formación permanente del profesorado, que dificultan el cambio educativo, el 

contenido disciplinar de los currículos, que entorpecen las propuestas transdisciplinares y el 

aprendizaje basado en problemas, la falta de motivación por parte del profesorado para introducir 

nuevos métodos, la poça autonomia de que gozan el profesorado y el alumnado. (p.14) 

 

Não se pode ainda deixar de destacar que “de hecho, las utilizaciones más 

innovadoras y significativas de las TIC, prar ele aprendizaje del alumnado y el 

professorado, siempre conllevan un rompimiento de la rigidez disciplinas del currículo” 

(Sancho & Alonso, 2001, citado in Gil, 2011, p. 15).  

Ser professor hoje é antes de mais ser um profissional com abertura de espírito, 

com capacidade e gosto por realizar trabalho colaborativo, com espírito irrequieto, com 

“sede” de dinâmica. A este respeito Zeichner (1993) descreve, o que para ele 

representam as atitudes necessárias a um professor: 

 

1 - Mentalidade aberta – para escutar e respeitar diferentes perspetivas, ter em conta possíveis 

alternativas e reconhecer a possibilidade de erro. 

2 - Responsabilidade – considerar as consequências do trabalho planeado ou desenvolvido, tanto 

no curto como no médio prazo. 

3 - Entusiasmo – predisposição para questionar, curiosidade para procurar, energia para 

mudar.(p.54) 
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Considera-se que só assim o docente conseguirá ter a energia suficiente para 

planificar cada uma das suas aulas como se fosse a primeira, despendendo toda a sua 

energia na reflexão sobre a globalidade da aula, nos métodos e técnicas a que irá 

recorrer, nos recursos didáticos a utilizar no decorrer das aulas, de entre muitos outros 

aspetos necessários para o sucesso de uma aula. Uma aula nunca pode, nem deve ser 

igual à anterior, atribuindo-lhe uma rotina, que acaba por limitar negativamente os 

alunos, que acabam por não apreender. Para que tal aconteça, o aluno tem de atribuir um 

significado ao conteúdo, tem de haver estímulos suficientes para que este possa 

relacionar o conteúdo novo com algum outro que tenha significado para ele, fazendo 

com que ele não se esqueça mais da lição daquele dia. Se isso não ocorrer, os conteúdos 

de uma aula correm o risco de serem apenas memorizados para posteriores reproduções 

em situações de avaliação e imediatamente caem no esquecimento. 

Recorrendo à figura 7, anteriormente apresentada, uma aula deve ser 

suficientemente dinâmica (recorrendo eventualmente às TIC e/ou ambientes online), 

com o intuito de conduzir o aluno a “dizer e fazer” algo com/sobre o(s) conteúdo(s) em 

análise, efetivando-se assim a aprendizagem, em 90% das situações, tal como Dale 

(1969) pressupõe. 

Há aqui várias questões que teimam em persistir: será que há algum professor que 

consegue dedicar-se assim tanto a cada uma das aulas? As escolas incentivam os 

professores, proporcionando-lhes o devido reconhecimento? O Ministério da Educação, 

os pais e os alunos reconhecem o esforço destes professores? Ainda há muitas outras 

questões que se poderiam colocar, para as quais não se tem propriamente uma resposta 

concreta, mas que são importantes para reflexões futuras. Considera-se apenas que 

qualquer professor, deverá sempre ter a vontade de dar o melhor de si. E é aqui que 

entra uma outra preocupação que limita todo o processo que é a motivação para a 

profissão docente. Pode-se considerar que todos os professores estão motivados para 

exercerem o seu trabalho? Poderá um professor desmotivado ser um bom professor? 

Como se pode ver, as questões inerentes a esta problemática são extremamente 

complexas. 

Porque “ensinar é mais do que uma arte. É uma procura constante com o objetivo 

de criar condições para que aconteçam aprendizagens” (Oliveira & Serrazina, 1999, 

p.7), qual é, então o papel das inovações pedagógicas, em toda a problemática que 

acabámos de abordar, ainda que sumariamente? Entende-se que através das inovações 

pode-se (re)conquistar os nossos alunos. Apesar de se considerar que não é uma tarefa 

fácil, por exigir uma reflexão diária e aprofundada das práticas pedagógicas, por 
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demandar um esforço colaborativo (ao qual muitos professores não estão habituados 

fazer), bem como imensa criatividade, de entre outros requisitos.  

Mas, afinal, o que significa ser inovador na educação? Esta poderá ser uma 

questão com uma resposta simples: implica trabalhar os conteúdos dos programas com 

recurso a estratégias diferentes das usadas tradicionalmente, implica desenvolver/criar 

(com os colegas de coordenação, no caso em análise, ou até com os alunos) recursos 

didáticos diversificados que permitam ao aluno compreender melhor a temática 

abordada. Por outras palavras, entende-se que a inovação educativa não se limita única e 

exclusivamente às tecnologias educativas e ambientes online, apesar de dever/poder 

incluir. “A inovação não se decreta. A inovação não se impõe. A inovação não é um 

produto. É um processo. Uma atitude. É uma maneira de ser e de estar na educação” 

(Nóvoa, 1988, p.8).  

Como afirmam Roldão e Marques (2000), “qualquer tipo de inovação pressupõe a 

sua aplicação a determinados objectos, situações, realidades, acontecimentos e a 

respectiva comunicação e divulgação como uma mais-valia social e comunitária a nível 

local, regional, nacional e mundial (p.7).” 

As inovações pedagógicas constituem hoje uma das áreas importantes para a 

formação dos professores, na medida em que perspetivam cenários de ensino e de 

aprendizagem atuais, preparando os docentes para os mesmos. “O termo inovação nem 

sempre é utilizado na sua acepção mais correcta. Ele é frequentemente utilizado como 

sinónimo de mudança, ou de renovação ou de reforma, sem contudo se tratarem de 

realidades idênticas” (Cardoso, 1992, p. 122). 

A inovação não é uma mudança qualquer. Ela tem um caráter intencional, 

afastando do seu campo as mudanças produzidas pela evolução "natural" do sistema. A 

inovação é, pois, uma mudança deliberada e conscientemente assumida, visando uma 

melhoria da ação educativa. 

Para Carvalho (2008) “o importante é criar situações que envolvam os alunos na 

aprendizagem, que os preparem para a tomada de decisão, numa sociedade globalizada 

e concorrencial (p.36)”. “A renovação da educação pressupõe que se assuma um novo 

modelo de ensino e de aprendizagem e vislumbra-se um novo horizonte educativo 

sintetizado em duas frases: aprender a aprender e ensinar a aprender” (Ontoria et al., 

1994, p. 7).  

Segundo Jonassen (2007), “os alunos aprendem pensando de forma significativa, 

sendo o pensamento activado por actividades que podem ser proporcionadas por 

computadores ou por professores (p.15).” Este autor propõe o abandono das abordagens 
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tradicionais, no que se refere à utilização dos computadores nas escolas e defende o 

recurso a certas aplicações informáticas (Magalhães & Del Rio, 213 citado in Carvalho, 

2008). 

Apesar de não se considerar que as inovações educativas se restringem ao recurso 

às TIC e ambientes online aborda-se aqui, sumariamente, algumas questões 

consideradas importantes.  

A literatura  (Adams, Auter, 2010; Damasceno, Lima, Andrade, 2010 e outros) 

aponta para o facto de que a utilização que os professores fazem das tecnologias está 

ainda aquém do que se poderia almejar, pois além de despenderem muito pouco tempo 

na preparação, seleção e organização dos meios de ensino, apresentam uma certa 

resistência à utilização de estratégias inovadoras que possam, de alguma forma, alterar 

as suas práticas habituais de ensino. As razões apontadas pelos professores vão desde a 

pouca qualidade do software educacional existente, à frustração dos escassos retornos 

educacionais em relação ao esforço inicial para dominar a tecnologia, às atitudes pré-

concebidas de que a qualidade da aprendizagem não melhora, ao receio da competição 

com a máquina, ao receio de substituição ou despedimento, entre muitas outras. 

No entanto, quando questionados sobre o potencial educativo das TIC, as 

respostas dos professores configuram um quadro muito favorável à utilização 

pedagógica dos novos meios tecnológicos. Um dos motivos que pode justificar esta 

aparente contradição – os professores acreditam no potencial das TIC mas não as 

incorporam nas práticas letivas – terá a ver com o facto da formação inicial e contínua 

ser muito deficiente nesses domínios, opinião essa partilhada por muitos outros autores 

(Adams, Auter, 2010; Damasceno, Lima, Andrade, 2010 e outros) que encontram aí a 

justificação para a pouca utilização que os professores fazem das TIC em geral e dos 

serviços da Internet em contexto de sala de aula. De facto, a natureza inovadora das 

práticas pedagógicas com as TIC, se não for acompanhada por ações de formação que 

suscitem uma atividade prática e reflexiva dos professores, não tem capacidade, por si 

só, de operar grandes mudanças nas práticas dos docentes. 

É por isso mesmo que a formação inicial é o momento ideal para a formação no 

domínio das TIC e ambientes online; a investigação revela que é durante este período 

que os futuros professores desenvolvem sentimentos mais positivos no que toca à 

integração curricular das TIC na sala de aula, e que, uma vez familiarizados com 

atividades que suscitem a utilização das TIC e da Internet, também eles serão 

utilizadores das novas tecnologias no processo de ensino aprendizagem (Coutinho, 

2007, p. 2). Segundo Masterman e Vogel (2009) “further analysis suggests that Virtual 
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Learning Environments (VLEs) might indeed have an impact on pedagogy, but that it 

might be an unconscious one emerging from the phenomenon of ´design blindness´, or 

the unconscious one emerging restriction of e-learning to the scope of one´s tool” 

(p.60). 

Importa, no entanto, salientar que “a profissionalidade da função docente não se 

pode confinar na reprodução de modelos reconhecidos como bons”. Para Moreira e 

Loureiro (2009, p. 127) “comecei (…) a aprender a ser professor: (graças à) a memória 

recente de ter sido aluno, os bons e maus exemplos que testemunhara…” Os autores 

continuam, afirmando que “há práticas sobre as quais é imperativo continuar a reflectir 

e a investigação nesta área tem um longo caminho a percorrer para se projectarem 

actividades e situações de aprendizagem prolíferas”. 

No contexto da inovação, da transição de ambientes de aprendizagem tradicionais 

para ambientes de aprendizagem ativos e modernos, algumas dessas competências 

transversais que se destacam são o aprender a aprender, processar e gerir informação, 

habilidade de dedução e análise, auto-gestão e auto-desenvolvimento, capacidade de 

resolução de problemas, de entre outras (Peres & Pimenta, 2011). 

Competências de aprendizagem e de inovação cada vez mais reconhecidas como 

as competências que separam os estudantes que estão preparados para ambientes de vida 

e de trabalho cada vez mais complexos, no século XXI, e aqueles que não o são. Um 

foco na criatividade, o pensamento crítico, comunicação e colaboração constituem áreas 

essenciais para prepararem os alunos para o futuro (citado por  Partnership for 21st 

Century Skills , 21st Century students outcomes, 2011, para.7). 

Como é que o educador pode contribuir para o desenvolvimento especificamente 

da criatividade? Para pensar criativamente, sugere-se: 

 

- uma grande variedade de técnicas de criação de idéias (como o brainstorming) 

- Criar idéias novas e que valem a pena (ambos conceitos incrementais e radicais) 

- Elaborar, refinar, analisar e avaliar suas próprias idéias, a fim de melhorar e maximizar os 

esforços criativos (citado por  Partnership for 21st Century Skills , 21st Century students outcomes 

2011, para.8). 

 

Para trabalhar criativamente com os outros, propõe-se: 

 
- Desenvolver, implementar e comunicar novas idéias para os outros de forma eficaz 

- Seja aberto e receptivo às perspectivas novas e diversificadas; incorporar contributos e 

comentários grupo no trabalho 

- Demonstrar originalidade e criatividade no trabalho e entender os limites do mundo real para a 

adoção de novas ideias. 

- Ver o fracasso como uma oportunidade de aprender; entender que a criatividade e a inovação é 

um longo prazo, o processo cíclico de pequenos sucessos e erros frequentes (citado por  

Partnership for 21st Century Skills , 21st Century students outcomes, 2011, para.9). 
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Relativamente à implementação das inovações na educação, a proposta vai no 

sentido de agir com base em ideias criativas para fazer uma contribuição concreta e útil 

para o campo em que a inovação irá ocorrer. 

Os contextos formativos onde decorre esta IA, são contexto de formação com 

adultos, pelo que se entende que essa particularidade deve ser tida em consideração na 

forma como a formação é pensada e executada. 

 

3.2.5. Contextos educacionais com adultos 

Em todos os anos que se teve o privilégio de trabalhar na formação com adultos, 

viveu-se experiências bastante enriquecedoras, atendendo ao cariz e dinâmica da própria 

formação, que proporcionava uma grande partilha de experiências e de conhecimentos, 

bem como a construção colaborativa de conhecimento. 

Para Quintas (2008),  

 

colocar a educação e formação de adultos como uma das prioridades das políticas educativas 

deveria ser um imperativo de qualquer sociedade (…) os indicadores de desenvolvimento, tais 

como a saúde, a justiça, a capacidade de organização da sociedade civil e a disponibilidade para a 

mudança, são mais evidentes nas sociedades onde o investimento na educação e formação dos 

adultos é mais forte. O elevado nível de educação e de formação de um povo é, pois, preditor de 

desenvolvimento.(p.5) 

 

A discussão da aprendizagem dos adultos, remete-nos para a área da andragogia e 

para Knowles34, e embora não seja nossa intenção explorá-la minuciosamente, 

considera-se necessário fazer referência à forma como os adultos aprendem, dado que 

como destaca Quintas (2008),  

 

existem razões de fundo que aconselham que, com os adultos, se utilizem outras abordagens 

educativas, diferentes das que se desenvolvem para faixas etárias mais jovens. Por um lado, os 

adultos, enquanto sujeitos aprendentes, possuem características e necessidades educativas distintas 

e, por outro lado, os desafios que a sociedade actual coloca aos sujeitos quanto às possibilidades, 

oportunidades e necessidades de aprendizagem requerem que os programas educativos sejam 

reformulados.(p.5) 

 

Esta ideia poderá ainda ser reforçada se considerarmos que a aprendizagem dos 

adultos, tem um  

carácter autónomo, experiencial, reflexivo, orientado por motivações intrínsecas e centrado na 

percepção dos seus problemas e necessidades, tal como o mostram alguns princípios postos em 

evidência pela "andragogia": (a) o adulto acumula uma ampla variedade de experiências que 

podem resultar num recurso enriquecedor para a aprendizagem; (b) um adulto está mais 

interessado na aprendizagem a partir de problemas ou situações de vida do que na aprendizagem 

de conteúdos; (c) os adultos sentem necessidade de autodirecção da sua formação através do 

envolvimento activo em processos de procura do conhecimento junto com outros adultos; (d) as 

                                                                 
34Andragogia é a arte ou ciência de orientar adultos a aprender, segundo a definição creditada a Malcolm Knowles, 

na década de 1970. O termo remete a um conceito de educação voltada para o adulto, em contraposição à pedagogia, 

que se refere à educação de crianças (do grego paidós, criança) (http://pt.wikipedia.org/wiki/Andragogia, acedido em 

23 de março de 2013). 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Arte
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ci%C3%AAncia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Adulto
http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Malcolm_Knowles&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/D%C3%A9cada_de_1970
http://pt.wikipedia.org/wiki/Termo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Conceito
http://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o
http://pt.wikipedia.org/wiki/Pedagogia
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diferenças individuais entre as pessoas aumentam com a idade. A formação deve ter em 

consideração as diferenças em estilo, tempo, espaço e ritmo de aprendizagem (Alonso et al., 2002, 

p.12). 

 

Ora são aqui destacadas competências importantes para o professor, que nunca 

são demais relembrar: a autonomia, que se acabou de destacar no item anterior, a 

experiência e a reflexão. 

Na opinião de Canário (2001, citado in Quintas, 2008),  

 

a resposta está em encontrar soluções educativas que garantam duas condições: a “pertinência” e a 

“democratização” [aspas da autora] dos processos. A pertinência significa uma mudança de 

relação com o conhecimento, na qual tanto formadores como formandos beneficiem de um 

estatuto de produtores de saberes; a democratização consiste em admitir e aplicar uma 

reversibilidade de papéis que confira a possibilidade de que todos os que intervenham nos 

processos educativos e formativos sejam sujeitos em aprendizagem, embora em formas e níveis 

diferentes. (p.5) 

 

 Uma breve abordagem do conceito de educação de adultos, permite constatar que 

ela 

 é considerada como o conjunto de processos de aprendizagem, formal e não formal, graças ao 

qual as pessoas consideradas adultas pela sociedade a que pertencem desenvolvem as suas 

capacidades, enriquecem os seus conhecimentos e melhoram as suas qualificações técnicas ou 

profissionais ou as orientam de modo a satisfazerem as suas próprias necessidades e as da 

sociedade (Conferência de Hamburgo, 1997,p p.15-16, citado in Quintas, 2008, p.22 

 

A autora destaca ainda Federighi e Melo (1999), que definem a educação e 

formação de adultos como um “fenómeno derivado da integração de teorias, estratégias, 

orientações e modelos organizacionais com o objectivo de interpretar, dirigir e 

administrar os processos de instrução individuais e colectivos ao longo de toda a vida 

(p.14).” 

Uma breve análise das duas de muitas definições existentes na literatura, permite 

perceber que a educação de adultos, naturalmente, assume caraterísticas específicas, que 

bem geridas, poderão ser potenciadoras de aprendizagens significativas. 

Para Knowles, à medida que as pessoas amadurecem e se tornam adultas sofrem 

transformações que afetam as suas predisposições para a aprendizagem.  

 
A andragogia defende a existência de indicadores de diferenciação dos adultos perante os 

processos de aprendizagem e sugere um quadro de intervenção educativa que contempla e se 

acomoda a essas diferenças. São seis os indicadores que apresenta: necessidade de saber, conceito 

de si, papel da experiência, vontade de aprender, orientação da aprendizagem e motivação 

(Quintas, 2008, p.22-23). 

 

Tendo em conta a conceção do adulto/pessoa como construtor de conhecimento 

em interação com a experiência, e capaz de desenhar o seu projeto de vida em 

determinadas condições, qualquer referencial de competências deve ser ajustado ao 
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adulto com o seu capital de formação, necessidades e motivações adquiridos e não ao 

contrário. As competências não existem por si próprias; o que existem são pessoas 

possuidoras de competências, o que significa que elas não podem ser reconhecidas e 

avaliadas independentemente dos indivíduos que delas são portadores e da sua 

participação ativa e voluntária. 

Como se pode compreender, os processos de ensino e de aprendizagem com 

adultos são relativamente diferenciados, exigindo uma atenção permanente e cuidada 

especificamente com as metodologias de ensino e de aprendizagem, de forma a manter 

o indivíduo interessado na tarefa, procurando que este alcance, de facto, aprendizagens 

significativas. Não significa isto que a situação seja diferente em processos educativos 

com alunos mais jovens, entende-se porém, que algumas das estratégias utilizadas 

podem e devem ser diferenciadas, atendendo a que a maturidade destes indivíduos é 

outra. 

Entende-se que as TIC e os ambientes online têm um papel de relevância nestes 

processos, atendendo a que poderão garantir algum tipo de desafio ao indivíduo, 

principalmente, porque uma percentagem considerável destes estudantes em Cabo 

Verde, não são nativos digitais e só recentemente têm estado em contacto mais próximo 

com as tecnologias. A “viagem educativa” poderá realmente ser muito enriquecedora e 

gratificante nestes contextos, desde que haja um mediador capacitado para tal e meios 

disponíveis que permitam o desenvolvimento harmonioso destas práticas. 

Por outro lado, as estratégias de trabalho mobilizadas com adultos podem  devem, 

naturalmente, serem diferentes das utilizadas com os alunos mais jovens, podendo-se 

recorrer com frequência a debates, discussões, simulações, aprendizagem baseada em 

problemas, estudos de caso, de entre outros… 

Por uma questão de melhor compreensão desta questão, destaca-se, muito 

sucintamente, de seguida, sete condições importantes para ter em consideração na 

formação de adultos (ver quadro 6). 
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Quadro 6- Sete condições para formar os adultos35 

1.Necessidade e 

motivação 

O adulto tem necessidade de estar convencido de que a informação 

recebida lhe servirá na sua actividade profissional. 

2. Participação activa 

 

O adulto tem necessidade de participar activamente onde está em cada 

momento. 

3. Experiência vivida 

 

O adulto tem necessidade de ver a relação entre o que já sabe e o que 

aprende, entre o que já fez e o que aprende a fazer. 

4.Resolução de 

problemas 

O adulto tem necessidade de compreender em que medida as 

aprendizagens lhe servirão para resolver os seus problemas. 

5.Aplicação imediata 

 

O adulto tem necessidade de utilizar de imediato os novos conhecimentos 

adquiridos e a novas competências. 

6. Feedback 

 

O adulto tem necessidade de receber, o mais cedo possível, um feedback 

da aplicação das competências. 

7.Os processos 

mentais 

O adulto adquiriu por experiência mecanismos mentais e maneiras de 

aprender que lhe são próprias, que variam de indivíduo para indivíduo. 

 

No trabalho com esta população, mais experiente e adulta, espera-se já mais 

alguma maturidade a nível das soft skills, designadamente a nível do aprender a 

aprender, aprender a ser autónomo, etc. o que facilitaria claramente os processos de 

ensino e de aprendizagem, contribuindo significativamente no alcance das hard skills 

inerentes ao percurso de formação específica de cada indivíduo. 

Um pouco neste sentido do conceito de aprendizagem ao longo da vida, o 

Decreto-lei 115/2013 de 7 de agosto do Diário da República de Portugal remete para a 

necessidade de se direcionar o ensino que anteriormente se encontrava veiculado a 

processos de transmissão exclusiva de conhecimento para um sistema baseado no 

desenvolvimento de competências, respeitando um pouco os preceitos veiculados pelo 

processo de Bolonha.  

Há muitos indivíduos que apesar de revelarem uma boa capacidade intelectual e 

de aprendizagem, obtêm resultados muito baixos no seu desempenho escolar. O que 

falta a estes indivíduos não é a capacidade, mas a motivação. A relação entre a 

motivação e a aprendizagem é evidente, pois sem motivação não há aprendizagem, o 

que equivale a dizer, que a motivação é condição necessária para haver aprendizagem. 

Num inquérito realizado em 1983 pela Unesco, como afirma Nogueira (1998), um 

dos maiores problemas que sobressaiu foi a “penúria crónica de docentes, qualificados e 

motivados” (Unesco, 1983, p. 29). Nas circunstâncias que a classe docente experiencia 

hoje um pouco por todo o mundo, considera-se que a junção de todos os adjetivos hoje é 

quase impraticável e difícil de encontrar. Mesmo que haja mais professores 

qualificados, estes, na maior parte das circunstâncias, mantêm-se muito desmotivados. 

                                                                 
35 Silva et al. (2006, p. 78) 
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3.3. Motivar a formação e desenvolvimento profissional dos docentes 

Perceciona-se a motivação como um ato extremamente pessoal e singular, pois 

entende-se que se prende com o que move cada um de nós, em função da sua estória de 

vida, da personalidade do indivíduo, do que ele valoriza para si num dado momento da 

sua vida, num determinado contexto. Daí se considerar que ela determina as ações do 

educador e o seu percurso no sistema educativo contribui para que esta esteja ou não 

“em alta”, determinando as ações do mesmo. Assim, professores motivados, 

normalmente mais felizes, terão representações mais dinâmicas e estarão eventualmente 

mais abertos a qualquer proposta que represente o seu aperfeiçoamento de 

competências. Não esqueçamos, porém que o oposto também é válido. 

A motivação humana é a força geradora do comportamento, é o que predispõe o 

indivíduo para uma determinada atividade. A teoria construtivista afirma que o 

desenvolvimento intelectual é determinado pela relação do sujeito com o meio. Assim,  

  
a motivação de cada um de nós vai desempenhar três funções importantes no processo de 

aprendizagem:  

Função direccional - Cada um de nós orienta a sua acção em função dos objectivos que  

Função selectiva - Cada um de nós centra a sua atenção em determinadas áreas de interesse,  

de acordo com as suas preferências pessoais, profissionais etc.  

Função energética - O sujeito intensifica tanto mais a sua actividade quanto mais energia e  

motivação tem para atingir os fins a que se propôs (Inácio, 2007, pp.38-39). 

 

Neste contexto pode-se afirmar que os incentivos têm um valor motivacional 

relativo. É o mesmo que dizer que um mesmo incentivo pode provocar respostas 

distintas ou nem sequer encontrar se adequar a  estudantes. 

De acordo com Inácio (2007), “a aprendizagem é mais duradoura quando é 

sustentada pela motivação intrínseca do que quando é provocada por um impulso 

transitório de reforços externos (p.38).” Contudo, Bruner admite que a motivação 

extrínseca pode ser importante para levar o indivíduo a iniciar certas atividades ou para 

iniciar o processo de aprendizagem, mas uma vez iniciado este é melhorado e suportado 

por motivos intrínsecos (Inácio, 2007, p.38).  

A motivação na profissão docente, como em qualquer outra atividade é 

determinante para o sucesso e melhoria na educação. Professores motivados, à partida, 

terão mais interesse pela sua profissão e estarão dispostos a investir nela. O 

descontentamento que hoje os professores expressam, através dos media, em relação à 

sua profissão, leva a querer que se está a viver um período muito delicado na educação. 

“Comparando os professores com a população em geral, tem-se verificado que os 
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professores apresentam, de forma significativa, uma menor satisfação profissional” 

(Travers & Cooper, 1993, citado in Jesus, 1996, p.32). 

No entanto, confirma o autor que  

 

não só os professores apresentam uma baixa motivação para a profissão docente, ocorrendo esta 

manifestação também nos potenciais professores, tendo em conta que uma grande parte destes 

potenciais professores nem sequer estão no curso superior desejado e, mesmo daqueles que estão 

no curso preferido, muitos não pretendem vir a ser professores, embora esta seja a saída 

profissional mais provável (Jesus, 1996, p.34). 

 

Hoje, como se sabe, a situação na educação é ainda mais complexa, dado o 

excesso de docentes formados no desemprego, tendo de optar pela reconversão 

profissional, o que acaba, por indiretamente, remeter também para níveis de insatisfação 

profissional. 

Como refere Jesus (1996), “uma das manifestações do mal-estar é a falta de 

motivação dos professores, quer em termos cognitivos, através do projeto de abandono 

da profissão docente, quer em termos comportamentais, através do absentismo e de um 

menor empenhamento nas atividades profissionais (p.32)”. A questão que se pode ainda 

colocar é: qual a influência da desmotivação docente nos alunos? “A relevância da 

motivação dos professores tem sido evidenciada como fator determinante da motivação 

do aluno para as tarefas escolares” (Abrami, Leventhal & Peny, 1982; Abreu, 1988; 

Jesus & Abreu, 1993, citado in Jesus, 1996, p. 35). Assim, parece evidente que a 

(des)motivação dos docentes reflete-se no desempenho dos seus alunos. 

Na opinião de Raasch (1999)  

 
é essencial que o professor conheça os fundamentos da aprendizagem e as principais teorias sobre 

motivação, pois só sabe motivar para aprendizagem quem conhece como os alunos aprendem. A 

formação do professor e a sua visão social são determinantes, aliado às suas atitudes em sala de 

aula e à organização do ensino.(p.10) 

 

Reforça-se esta questão com o que afirma Jesus (1996), 

 
a motivação do professor está ainda directamente relacionada com o seu próprio envolvimento, 

desenvolvimento, satisfação, sucesso e realização profissional. Neste sentido, “ a motivação dos 

professores parece-nos o cerne não só da problemática da qualidade do ensino e da formação dos 

professores, como também da sua satisfação e realização profissional. (p.446) 

 

Resta a questão: como motivar os docentes? O que realmente interessa a esta 

classe? Tal como ocorre em relação à motivação dos docentes, a motivação dos alunos, 

designadamente para a ocorrência de aprendizagem, também é crucial. Pode-se 

considerar que não existe aprendizagem significativa sem motivação. Ninguém aprende 

se não o quiser fazer, se não se sentir motivado para tal, por melhor que sejam os seus 

professores e situações de aprendizagem. Muitas vezes, o professor sente-se desgostoso, 
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por apesar de ter preparado muito bem a sua aula, com recurso a diversas estratégias e 

recursos considerados ativos, não conseguir cativar um ou outro aluno da sua sala de 

aula. O que ocorre é que esse aluno, pode simplesmente não querer aprender, nem estar 

minimamente motivado para tal. Nessas situações, entende-se que nada se pode fazer. 

A motivação para a aprendizagem tornou-se um problema de relevância em 

educação, a sua ausência representa queda de qualidade na aprendizagem. Os estudos 

realizados sobre o tema, de entre eles, Boruchovitch e Bzneck (2001), enfocam os 

aspetos cognitivistas, a motivação intrínseca, extrínseca, o uso de recompensas e as 

metas de realização são tidos como fatores preponderantes para o conhecimento sobre 

motivação (Raasch, 1999, p. 3). 

Para Bock (1999, p. 121), uma das grandes virtudes da motivação é melhorar a 

atenção e a concentração, nessa perspetiva pode-se dizer que a motivação é a força que 

move o sujeito a realizar atividades. Ao sentir-se motivado o indivíduo tem vontade de 

fazer alguma coisa e torna-se capaz de manter o esforço necessário durante o tempo 

necessário para atingir o objetivo proposto. A preocupação dos processos de ensino e de 

aprendizagem deverá ser a de criar condições para que o aluno tenha vontade de 

aprender. 

Para motivar alunos é imprescindível analisar as formas de pensar e aprender, para 

assim, desenvolver estratégias de ensino que partam das suas condições reais. Os 

educandos devem sentir-se estimulados a aplicar seus esquemas cognitivos e a refletir 

sobre suas próprias perceções nos processos educacionais, de modo que avancem em 

seus conhecimentos e em suas formas de pensar e perceber a realidade. Deve-se ir além 

do cognitivo, precisa-se avaliar a afetividade, pois à medida que o educando adere às 

propostas feitas, teremos, certamente, uma mudança de comportamento, o que 

pressupõe aprendizagem (Raasch, 1999, p. 5). 

 

Também nos ambientes online, a motivação é determinante para a prossecução 

dos objetivos. Assim, Morin (2003) diz que 

 

é difícil manter a motivação no presencial e muito mais no virtual, se não envolvermos os alunos 

em processos participativos, afetivos, que inspirem confiança. Os cursos que se limitam à 

transmissão de informação, de conteúdo, mesmo que esteja brilhantemente produzido, correm o 

risco da desmotivação a longo prazo e, principalmente, de que a aprendizagem seja só teórica, 

insuficiente para dar conta da relação teoria/prática. Em sala de aula, se estivermos atentos, se 

pode mais facilmente obter feedback dos problemas que acontecem e procurar dialogar ou 

encontrar novas estratégias pedagógicas. No virtual, o aluno está mais distante, normalmente só 

acessível por e-mail, que é frio, não imediato ou por um telefonema eventual, que é mais direto, 

mas num curso a distância encarece o custo final.(p. 46) 
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Apesar de se estar consciente de que não existem receitas para a motivação, dado 

que esta é um processo extremamente pessoal e individualizado, entende-se que 

algumas das questões aqui discutidas, se postas em prática, poderão contribuir para o 

alcance da motivação na educação. 

 

 

Em síntese… 

Neste capítulo discutiram-se algumas das principais temáticas no domínio da 

formação e profissionalização de professores que ajudaram a compreender e 

contextualizar esta IA. Procurou-se realizar uma breve alusão às questões curriculares, 

relacionando-as com as tecnologias educativas e com as tendências para a integração de 

inovações na educação, entre estas, os desafios inerentes ao processo de integração das 

tecnologias nos curricula de ensino e da formação de professores. Com efeito, 

analisaram-se alguns dos aspetos mais relevantes da formação de professores, onde se 

apontou alguns modelos de formação, bem como algumas das questões consideradas 

determinantes para melhor se compreender esta problemática, designadamente a 

profissionalização docente na sua relação com a formação contínua e formação ao longo 

da vida, assim como a importância da pedagogia para a autonomia nestes contextos. 

Também realçou-se o papel das inovações nesses processos, destacando-as nos 

processos de formação com adultos (professores), remetendo-se, por último, à 

motivação que ocupa um papel determinante e central nos processos de formação e 

profissionalização dos professores e nos ambientes online, hoje percebidos como 

incontornáveis na educação e formação. 
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CAPÍTULO IV  

 RUMO AOS AMBIENTES DE APRENDIZAGEM ONLINE 

 

A Internet é o tecido das nossas vidas (…) a Internet 

constitui actualmente a base tecnológica de forma 

organizacional que caracteriza a Era da 

Informação: a rede. 

 

Manuel Castells, 2004, p. 15
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tendendo à importância que os ambientes online assumem nesta 

investigação, afigurou-se necessário abordar algumas das temáticas que 

ajudam a compreender a sua implementação e desenvolvimento, para a 

construção da aprendizagem numa sociedade do conhecimento, realizando 

simultaneamente uma ligação com a importância de ser hoje um cidadão com 

competências globais.  Nesse sentido, pretende-se ainda deixar algumas pistas para o 

trabalho dos professores iniciantes e outros educadores que tenham interesse em saber 

mais sobre ambientes online, aludindo aos principais aspetos que se consideraram úteis 

para iniciar a “aventura” com ambientes online.  

 

4.1.Ambientes  online 

Os ambientes de aprendizagem (presencial e/ou virtual) são marcados, como 

referem Monteiro, Leite e Lima (2012, p. 33) por uma confluência de diversos fatores 

de cariz técnico, cultural e pedagógico. Considera-se, portanto que  

 
os ambientes de aprendizagem abertos e flexíveis são compostos basicamente por três elementos: 

i) o ambiente de aprendizagem que apoia os indivíduos como membros de uma comunidade e onde 

os processos de aprendizagem e ensino ocorrem; ii) a tecnologia usada para implementar o curso 

que é escolhida considerando-se as exigências de um processo de aprendizagem construtivista e as 

necessidades da comunidade de aprendizagem; iii) a cultura que incentiva e apoia a colaboração 

produtiva numa comunidade de aprendizagem que muitas vezes se estende por diversas culturas 

nacionais (Monteiro, Leite & Lima, 2012, p. 33). 

 

Como poderá aferir na segunda parte deste estudo, procurou-se desenhar o b-

curso SuperVisão de estágio, apoiando-se nas ideias de Monteiro, Leite e Lima 

(2012). 

Segundo Santos (2010), 

 

a educação online é o conjunto de ações de ensino e aprendizagem ou atos de currículo 

mediados por interfaces digitais que potencializam práticas comunicacionais interativas e 

hipertextuais. Cada vez  mais sujeitos e grupo-sujeito, empresas, organizações, enfim, espaços 

multirreferenciais de aprendizagem vêm alcançando mão desse conceito e promovendo a 

difusão cultural de suas ideias, potencializando a democratização da informação, da 

comunicação e da aprendizagem entre indivíduos geograficamente dispersos, seja como 

elemento potencializador de educação presencial e/ou da educação a distância (p. 38). 

 

 

 

 

 

 

A 
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Segundo Alonso e Blázquez (2010),  
 

todo proceso de enseñanza/aprendizaje “online” pretende que el alumno desarrolle y adquiera 

unos conocimientos y competencias teorico/prácticas. Para ello, tal y como nosotros mismos 

hemos experimentado (Alonso, 2007), toda acción de e-formación ha de comenzar 

contemplando los aspectos motivacionales, afectivos y sociales del alumnado (Jones e Issroff, 

2005). El diseño ha de procurar la negociación de contenidos profesor/alumno, que parte de 

unos contenidos teóricos de la formación, así como de la realización de actividades. Todo ello 

fortalecido desde la interacción que surge entre profesores/alumnos y alumnos/alumnos. (p. 4) 

 

Os ambientes  de aprendizagem online são compostos por um conjunto de 

interfaces de conteúdo e de comunicação. Assim, as interfaces de conteúdo são os 

dispositivos que permitem produzir, disponibilizar e compartilhar conteúdo digitalizado 

em diversos formatos e linguagens (textos, áudio, imagens estáticas e dinâmicas) 

mixadas ou não. Por sua vez, as interfaces de comunicação são aquelas reservadas para 

a interatividade entre os interlocutores. Estas podem ser síncronas, de comunicação em 

tempo real (como chats e web conferências), ou assíncronas, de comunicação em 

diferentes tempos (como correio eletrónico, fóruns, listas de discussão, portfolios, 

diários, blogs, glossários, wikis). O conteúdo e comunicação são elementos híbridos e 

imbricados, uma vez que não se pode conceber conteúdo apenas como informação para 

auto-estudo ou como material didático construído previamente pelo professor ou pela 

equipa de produção. Por outro lado, conteúdos são construídos pelos interlocutores que, 

dialogicamente, produzem sentidos e significados mediados pelas interfaces síncronas e 

assíncronas de comunicação (Santos, 2006a). 

No que se refere às ferramentas utilizadas nestes ambientes, Cunha (2006) afirma 

que 

 novas ferramentas, em ambientes como a Internet, são implementadas, aplicadas e discutidas, no 

entanto, a proposta pedagógica dessas ferramentas e a crescente inserção desse ambiente, 

constantemente atualizado e dinâmico, como fonte de pesquisa e de desenvolvimento do fazer 

pedagógico, passam ao largo do reconhecimento de que a articulação entre essas duas vias de 

integração, ou seja, o aspecto técnico e pedagógico dessa tecnologia aplicada à educação, de forma 

clara e objetiva, faz-se necessária ao momento que insere o ensino numa perspectiva inovadora. (p. 

14) 

 

Mas, porquê falar de ambientes de aprendizagem online? De todas as possíveis 

respostas a esta questão, aquela que mais se destaca é: 

 
o desenvolvimento de mecanismos que permitam  identificar o nível de preferência de cada alunos, 

em casa estilo de aprendizagem porque contribui para que se possam ter em atenção as 

características próprias de cada aluno no desenho e implementação de ambientes de aprendizagem 

online [itálico do autor]  para que estes possam responder cada vez mais e melhor aos objectivos 

de aprendizagem e às especificidades e características de cada aluno (Miranda, Morais & Dias, 

2005, p.1912). 
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Assim como destacam Monteiro, Leite e Lima (2012),  

 a bidirecionalidade comunicativa possível nos ambientes digitais, a necessidade constante de 

atualização e de personalização destes ambientes e a sua constante recriação baseada na interação 

dos sujeitos fazem com que se vislumbrem formas inovadoras de ensinar e aprender no Ensino 

Superior.(p.31) 

 

Segundo Goméz (2002, citado in Miranda, Morais & Dias, 2005)  

 

as tecnologias de suporte aos ambientes online, especialmente a Web, constituem-se como uma 

plataforma de ensino e aprendizagem, que uniformiza o acedido em grande parte dos serviços 

disponíveis, criando no utilizador a visão de um sistema de informação universal (p. 75). 

  

A importância dos ambientes online está fortemente relacionada com as 

caraterísticas que os mesmos oferecem, designadamente: (i) a flexibilidade e 

interatividade, (ii) a vinculação a uma verdadeira comunidade virtual de aprendizagem e 

(iii) o acedido em materiais de estudo e a outros recursos (Duart & Sangrá, 2000b, 

citados in Miranda, Morais & Dias, 2005). 

Contrariamente ao que se possa eventualmente pensar, eventualmente devido à 

facilidade de acesso à informação que a web garante,  

 
construir espaços de formação online constitui um desafio que não se limita à simples 

disponibilização de conteúdos no ambiente ou na plataforma. (…) O que está em causa é a 

necessidade de criação de uma nova pedagogia baseada na partilha, na exposição das perspectivas 

individuais entre pares na colaboração e iniciativa conjunta orientada para a inovação e criação 

(Dias, 2004, citado in Miranda, Morais & Dias, 2005, p. 1902). 

 

A melhoria dos processos de ensino e de aprendizagem passa necessariamente por 

uma mudança nas práticas letivas, que em alguns casos, há muito que se encontram 

estagnadas. Mudar as práticas implica uma reflexão profunda por parte dos diversos 

intervenientes da educação, tornando o processo relativamente moroso, pelo que se 

entende que deverá ser paulatino. Como referem Nogueira, Rodrigues e Ferreira (1990, 

p.24), para que tal aconteça, muito tem de mudar nas escolas e também no sistema em 

geral, designadamente, a “participação e motivação dos professores para as tarefas de 

gestão e de organização da sua própria formação, enriquecimento das tarefas 

(possibilitar a iniciativa, a crítica, a sugestão) ”, de entre outros.  

No capítulo III discutiram-se algumas das principais questões que norteiam a 

questão da mudança na docência. A mudança no campo da docência, exige como aponta 

Alarcão, recorrer à metapraxis, ou seja, a “reflexão do professor sobre a sua experiência 

profissional, a sua actuação educativa, os seus mecanismos de acção, a sua reflexão 

sobre os fundamentos que o levam a agir e a fazê-lo de determinada maneira” 

(Nogueira, Rodrigues & Ferreira, 1990, p.76). 
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Estes ambientes ajudam os docentes na construção de novas abordagens 

metodológicas, prolongando o “tempo de contacto” do estudante com a aula, 

possibilitando a integração de novos recursos na dinamização das aulas, garantindo a 

possibilidade de novos tipos de interação/comunicação entre os estudantes e entre estes 

e o docente. As potencialidades destes ambientes são tantas, quando bem aproveitadas, 

que apenas se pode considerar que vieram melhorar as práticas docentes e discentes, 

“revolucionando” também a forma como o estudante perceciona a escola e a 

aprendizagem. 

Assim como Santos (2010) salienta, 

 
já contamos com ótimas teorias educacionais e comunicacionais (Pedagogia da autonomia, 

construtivismo, interatividade, inteligência coletiva, teoria cítica e pós-crítica do currículo etc.etc.). 

Agora com a libertação do polo da emissão das tecnologias digitais, podemos colocar em prática 

novos arranjos espaço-temporais para educar sujeitos geograficamente dispersos ou ampliar a 

prática pedagógica presencial. É nesse sentido que a educação online entra como diferencial. 

(p.46) 

 
Se se procurar perceber exatamente o que são AVA, Maria Elizabeth Bianconcini 

de Almeida afirma que 

 

são sistemas computacionais disponíveis na internet, destinados ao suporte de atividades mediadas 

pelas tecnologias de informação e comunicação. Permitem integrar múltiplas mídias, linguagens e 

recursos, apresentar informações de maneira organizada, desenvolver interações entre pessoas e 

objetos de conhecimento, elaborar e socializar produções tendo em vista atingir determinados 

objetivos. 

 

Os ambientes Virtuais de Aprendizagem são softwares que ajudam na criação de 

cursos acessíveis pela Internet, visando ajudar os professores na gestão de conteúdos 

para seus alunos e na administração do curso, garantindo um apoio e acompanhamento 

contínuo e permanente do progresso dos alunos. Poderão ainda ser utilizados para 

complementar as aulas presenciais. Pode-se destacar alguns dos mais conhecidos e 

utilizados: Moodle, Sakai, Dokeos, TelEduc, Blackboard, de entre muitos outros.De 

acordo com Silva (2005, citado in Santos, 2010), 

 

o AVA precisa ser uma obra aberta, na qual a imersão, a navegação, a exploração e a conversação 

possam fluir na “lógica da completação”. Isso significa que o AVA deve agregar a criação no 

devir, todos os participantes poderão contribuir no seu design e na sua dinâmica pedagógica (p.40). 

 

Existem realmente diferenças entre a educação a distância (EAD) e a 

aprendizagem online, sendo que segundo a autora “nas práticas convencionais de EAD, 

temos a autoaprendizagem como característica fundante, ou seja, o cursista recebe o 

material do curso com instruções que envolvem conteúdos e atividades, elabora a sua 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Software
http://pt.wikipedia.org/wiki/Curso
http://pt.wikipedia.org/wiki/Internet
http://pt.wikipedia.org/wiki/Professor
http://pt.wikipedia.org/wiki/Aluno
http://pt.wikipedia.org/wiki/Estudante
http://pt.wikipedia.org/wiki/Aula
http://pt.wikipedia.org/wiki/Moodle
http://pt.wikipedia.org/wiki/TelEduc
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produção individual, retornando-a, via canais de feedback, ao professor-tutor” (Santos, 

2010, p. 40). No que se refere à educação online, 

  

além da autoaprendizagem, as interfaces dos AVAs permitem a interatividade e a aprendizagem 

colaborativa. O cursista aprende com o material didático e na dialogia com outros sujeitos 

envolvidos – professores, tutores e outros cusistas – por meio de processos de comunicação 

síncronos e assíncronos (Santos, 2010, p. 40). 

A educação online é uma realidade em franca expansão e de uma utilidade 

inquestionável, pois os métodos tradicionais de ensino já não atendem às necessidades 

urgentes da população, seja nos contextos formais, não formais e informais da 

educação. Um curso a distância de qualidade concretiza as orientações da moderna 

pedagogia e apoia na formação de sujeitos ativos, cidadãos comprometidos, pessoas 

autónomas, independentes, capazes de pesquisar, de criar, de aprender ao longo de toda 

a vida e de intervir no mundo em que vivem (Teixeira, Silva & Teixeira, 2008, p. 2580). 

Como refere Carvalho (2008),  

 
nunca é demais reforçar de que ser letrado, no séc. XXI, não se cinge a saber ler e escrever, como 

ocorrera no passado. Esse conceito integra também a Web e os seus recursos e ferramentas que 

proporcionam não só o acesso à informação mas também a facilidade de publicação e de 

compartilhar online. Estar online é imprescindível para existir, para aprender, para dar e 

receber.(p.12) 

 

Autores como Gomes (2009), adotam a denominação global de educação online 

para as situações de educação à distância em modalidade de e-learning, situações de b-

learning  ou situações de adoção de práticas de e-learning  no apoio ao ensino 

presencial, o que significa que integra “todos os contextos de educação formal que 

fazem recurso da Internet como interface de mediatização de conteúdos e interacções 

pedagógicas (Gomes, 2009, p.127)”. Todavia, Santos (2010) relembra que “é comum 

encontrar na literatura especializada em educação e tecnologias que a educação online é 

uma evolução ou nova geração36 da modalidade de EAD”(p.30), sendo que a autora 

discorda, “mesmo sem ignorar ou descartar essa possibilidade, dessa afirmativa” 

(Santos, 2010, p. 30). 

De acordo com Moran (2003), a educação online também pode trazer 

contribuições significativas para a educação presencial. Algumas universidades 

integram aulas presenciais com aulas e atividades virtuais, flexibilizando tempos e 

espaços, ampliando os espaços de ensino e de aprendizagem até agora praticamente 

                                                                 
36 Optou-se por não desenvolver as gerações da EAD, pelo que para os leitores com interesse na temática, sugere-se 

a consulta de Santos, E. (2010). Educação Online para além da EAD: um fenômeno da cibercultura. In Silva, M., 

Pesce, L., Zuin, A. (orgs). Educação Online:cenário, formação e questões didático-metodológicas. Rio de Janeiro: 

Wak editora. p. 30, onde se destacam as cinco gerações da EAD e tecnologias utilizadas em cada uma delas. 
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confinados à sala de aula. Ora o desenho do b-curso Supervisão de estágio, baseou-se 

essencialmente nessa modalidade, pelas razões que mais à frente se enumerará. 

A construção de ambientes virtuais de aprendizagem passa por etapas que definem 

e desenham sua aplicabilidade, bem como as suas possibilidades de sucesso ou de 

fracasso. A primeira etapa, segundo Palloff e Pratt (2002) – e a mais importante - é a 

opção por uma matriz epistemológica educacional, onde a seleção das ferramentas de 

interação, a arquitetura da plataforma e do administrador de sistemas está dependente 

dessa escolha. Nesse sentido, as ferramentas de interação multidirecionais constituem 

uma  prioridade para a proposta de um curso sócio-interacionista, enquanto numa 

proposta de educação programada, assente na mera transmissão de conteúdos, bastariam 

ferramentas como os e-mails, listas e perguntas frequentes, onde apenas os alunos 

perguntam e os tutores respondem  (Oliveira et al., 2004, p. 1). 

A segunda etapa baseia-se na escolha da tecnologia adequada à realidade dos 

atores envolvidos no processo. A coerência deve residir na oferta de um recurso que 

esteja disponível e ao alcance dos estudantes e professores, tanto do que se refere às 

caraterísticas mais técnicas como nas financeiras. A realidade de cada grupo envolvido 

vai exigir recursos tecnológicos específicos adequados às necessidades do curso e que 

garanta o acesso de todos. Caso contrário o objetivo de inclusão social que representa 

um dos pilares da EAD, será preterido, em função da impossibilidade de acesso de 

grupos sociais menos favorecidos a tecnologias avançadas. 

A terceira etapa carateriza-se pelo trabalho de equipas multidisciplinares que 

discutam e definam a arquitetura do ambiente. O diálogo entre tecnólogos e educadores 

vai permitir a criação de ambientes que atendam às necessidades dos utilizadores e aos 

objetivos educacionais da proposta. Reforça-se aqui esta ideia de colaboração, dado que 

se sabe que não há possibilidade de construção de uma proposta de qualidade sem que 

exista uma comunhão de objetivos e esforços. Por um lado os profissionais de 

informática poderiam apropriar-se um pouco mais do conhecimento pedagógico, com a 

finalidade de compreender essas solicitações e por outro, os educadores, também 

poderiam se apropriar de conhecimentos tecnológicos para que o diálogo se estabeleça 

(Oliveira et al., 2004, p. 1). 

Não obstante a importância das duas primeiras etapas destacadas pelos autores, 

esta última é determinante para a prossecução dos objetivos do moderador do curso 

online. 

Todavia, a questão central dos ambientes online, não está relacionada com a 

tecnologia, mas com o aluno, sendo que este deve considerado o elemento central dos 
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processos de ensino e de aprendizagem e  “colocando nele a responsabilidade de 

construir o seu próprio conhecimento” (Miranda, Morais & Dias, 2005, p.2583). 

A educação a distância viabiliza ainda outros aspetos importantes para o aluno, 

facultando-lhe possibilidades e condições que o ensino presencial não lhe oferece. Este 

“é um modelo educacional que proporciona a aprendizagem sem limites do “espaço ou 

do tempo” (anywhere, anytime). O ensino a distância tem como objetivo promover a 

educação nos locais e nos horários mais convenientes para o aluno” (Lima & Capitão, 

2003, p. 29). 

Hoje, mais que nunca, a sociedade globalizada exige uma educação flexível, que 

faça face às necessidades e dinâmicas muito próprias dos estudantes numa sociedade da 

informação. As tecnologias representam a resposta às exigências de um sistema 

educativo em constante mutação, massificado e que visa alcançar a sua qualidade. 

Assumindo-se aqui que a massificação na educação não tem necessariamente ser 

sinónimo de ameaça à qualidade. 

Nos vários níveis de ensino, as modalidades de ensino a distância (e-Learning e b-

Learning), surgem, em algumas situações, como reforço das aulas presenciais e em 

outras como uma estratégia alternativa de ensino e de aprendizagem. O recurso a estas 

modalidades tem sido crescente nas empresas e nas instituições escolares, 

nomeadamente no ensino superior, entendendo-se que os benefícios da utilização destes 

ambientes são múltiplos e adaptam-se a todos os estilos de aprendizagem. O  e-Learning 

é um dos principais meios de realização da aprendizagem ao longo da vida, instigando 

uma cultura de inovação e ampliando a produtividade.  Estes ambientes permitem que 

os alunos trabalhem no seu próprio ritmo e que possam eventualmente serem mais 

eficazes, especificamente em situações onde o aluno é mais tímido, reflexivo, ou possa 

necessitar de mais tempo para integrar informações (citado por Charpentie, s.d., para.1). 

Segundo Pontes (2000), a relação professor-aluno poderá alterar-se em particular 

se as TIC forem utilizadas na resolução de um problema, na realização de um projeto, 

na pesquisa e interpretação da informação recolhida. Em todas estas situações o 

professor tem de compreender profundamente o trabalho do aluno para poder responder 

às suas dúvidas e questões, deve procurar compreender as suas ideias e tem, muitas 

vezes, de efetuar ele próprio uma pesquisa a propósito de aspetos que não tinha 

considerado inicialmente. Aqui, o professor e aluno passam a ser parceiros de um 

mesmo processo de construção do conhecimento, o que de certa forma torna-o ainda 

mais aliciante e atrativo.  
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O modo como o professor se relaciona com os seus colegas pode também ser 

fortemente alterado pelas possibilidades de trabalho colaborativo proporcionadas pela 

Internet. O envio de mensagens e documentos em tempo real, a criação de páginas 

coletivas, a interação com professores de outras escolas e com organizações 

profissionais, o acompanhamento do que se passa noutros países na sua área de 

trabalho, representam possibilidades que atualmente já são aproveitadas por muitos 

professores. 

As TIC proporcionam uma nova relação dos atores educativos com o saber, um 

novo tipo de interação do professor com os alunos, uma nova forma de integração do 

professor na organização escolar e na comunidade profissional. Em consequência disso, 

os professores vêm a sua responsabilidade aumentar. Mais do que intervir numa esfera 

bem definida de conhecimentos de natureza disciplinar, eles passam a assumir uma 

função educativa primordial. E têm de o fazer mudando profundamente a sua forma 

dominante de agir: de (re)transmissores de conteúdos, passam a ser co aprendentes com 

os seus alunos, com os seus colegas, com outros atores educativos e com elementos da 

comunidade em geral. Este deslocamento da ênfase essencial da atividade educativa —

da transmissão de saberes para a (co)aprendizagem  permanente— é uma das 

consequências fundamentais da nova ordem social potenciada pelas TIC e constitui uma 

revolução educativa de grande alcance (Ponte, 2000). 

Cardoso (2006, citado in Valente, Moreira & Dias, 2009) observa que, 

 
 pela sua natureza flexível, integrando múltiplas funcionalidades e altamente configurável pelos 

utilizadores finais, em função das actividades a suportar e do contexto específico da aprendizagem, 

as PeL [Plataformas de e-Learning] têm implicações necessariamente relevantes nos processos de 

adopção pelas IES [Instituições de Ensino Superior], podendo constituir desafios de mudança 

pedagógica e organizacional”, considerações que nos parecem extensíveis a todas as instituições 

que utilizam plataformas de apoio ao e-learning. (p.37) 

 

 

Como se referenciou, não basta se ter uma plataforma para que tudo resulte 

harmoniosamente. Assim, como as aulas presenciais, a educação online exige muito 

trabalho, que idealmente devia estar não só a cargo do professor (principal responsável 

pela dinamização da disciplina/curso), mas também pela restante equipa, cuja função é 

facultar o apoio mais técnico e especializado (equipa multidisciplinar). Tal como afirma 

Morin (2009),  
 

com a educação on-line os papéis do professor se multiplicam, diferenciam e complementam, 

exigindo uma grande capacidade de adaptação, de criatividade diante de novas situações, 

propostas, atividades (…) O professor alterna cursos on-line com um número de alunos 

semelhante ao das aulas convencionais com outros com trezentos, quinhentos ou vários milhares 

de alunos, onde ele gerencia uma equipe de professores assistentes e monitores, que por sua 

vez  atendem a turmas menores de alunos..(p.39) 
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Uma sala de aula online não representa um prolongamento de aulas expositivas, 

com recurso às tecnologias e/ou meios multimédia. Há necessidade de articular as TIC 

aos principais fundamentos pedagógicos para que haja uma dinamização harmoniosa 

dos processos de ensino e de aprendizagem. Neste sentido, é preciso que o desenho 

didático contemple uma intencionalidade pedagógica que garanta a educação online 

como obra aberta, plástica, fluida, hipertextual e interativa. Caso contrário, repetirá 

práticas próprias da pedagogia de transmissão.  

Considera-se importante “ter certeza de que os alunos entendem as demandas da 

aprendizagem on-line e contar com o seu comprometimento com o processo talvez não 

seja o único modo de determinar o sucesso, mas é um passo certo que se dá em direção 

à manutenção do envolvimento e do engajamento dos alunos” (Palloff & Pratt, 2004, p. 

108). 

Atendendo ao caráter pedagógico que se pretendeu atribuir a esta investigação, 

distingue-se no quadro 7, alguns aspetos de gestão do tempo que se consideram 

importantes para a aprendizagem em ambientes online, bem como algumas técnicas de 

ensino que o incentivam. 
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Quadro 7 – Gestão do tempo e aprendizagem online37 

Questão referente 

à gestão de tempo 

Técnicas para incentivar a gestão do tempo 

Estabelecer 

objetivos 

- Ajude os alunos a serem mais claros sobre os seus objetivos na aprendizagem on-

line, oferecendo-lhes informações detalhados sobre as demandas do curso. 

- Incentive os objetivos realistas e flexíveis. 

- Incentive o estabelecimento de objetivos que levam todos os cursos (disciplinas) em 

conta e que visam a conclusão do programa ou obtenção do diploma. 

Estabelecer 

prioridades 

- Incentive os estudantes a prever, ver e rever os materiais do curso, a fim de 

determinar quais os elementos e tarefas importantes. 

- Envie mensagens para lembrar os estudantes dos prazos com bastante antecedência. 

Organizar o tempo Ofereça aos estudantes uma estimativa realista de quantas horas por semana precisarão 

dedicar ao curso. 

- Incentive os estudantes a organizarem o seu tempo diariamente para a preparação das 

tarefas e participação on-line. 

- Incentive os estudantes a visitarem diariamente, se possível o site do curso para 

verificarem se há algo novo e para manterem-se atualizados com o material do curso. 

- Incentive os estudantes a serem flexíveis e a comunicarem-se com o grupo se alguma 

coisa nas suas vidas interferir ou intervir na sua participação. 

- Minimize o uso do chat, ou faça com que as sessões sejam opcionais, a fim de 

reduzir os problemas relativos ao tempo. 

Evitar a sobrecarga - Dê um exemplo de boa gestão do tempo, estabelecendo, como instrutor ou 

facilitador, um horário de descanso. Incentive os estudantes a terem um horário de 

folga na sua agenda semanal. 

- Incentive os estudantes a fazer o download do material do curso, para dar-lhes mais 

tempo de reflexão. 

- Incentive os estudantes a esperar 24 horas antes de responder ao material do fórum 

de discussões, a fim de reduzir o ritmo e ajudá-los a comandar melhor o seu tempo. 

- Intervenha quando os estudantes mandarem muitas mensagens ou quando outras 

vozes sejam ouvidas e de reduzir a sobrecarga dos outros estudantes. 

Comprometimento 

e credibilidade 

- Faça testes sobre o seu plano de ensino, para garantir que os estudantes tenham lido e 

compreendido o que leram. 

- Peça aos estudantes que enviem uma mensagem para o fórum de discussões onde 

declaram ter lido e compreendido o plano de ensino, além de estarem preparados para 

aceitar os termos lá contidos – visando estabelecer um contrato de aprendizagem 

- Durante a primeira semana de aula, envolva os estudantes numa discussão sobre as 

diretrizes do curso e os objetivos de aprendizagem, a fim de chegar a um consenso, 

bem como obter credibilidade junto dos estudantes e o seu comprometimento. 

 

As diretrizes apontadas no quadro 7 são importantes para a condução das 

atividades em ambientes online, proporcionando a oportunidade aos formandos de 

terem a oportunidade de beneficiarem de um apoio pedagógico adequado.  

Esta primeira abordagem dos ambientes virtuais de aprendizagem remete para as 

modalidades de educação a distância, designadamente o eLearning e o bLearning. Mais 

do que explorar cada uma dessas temáticas, procura-se enquadrá-las à luz dos objetivos 

desta investigação. 

 

4.2.Os espaços de aprendizagem online: o e- Learning e o  b-learning  

Parece legítimo no século XXI, numa sociedade do conhecimento, globalizada e 

digital, falar em novos paradigmas de ensino e de aprendizagem.  

                                                                 
37 Palloff & Pratt (2004, p. 109) 
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A educação a distância tem vindo a ganhar cada vez mais afirmação na nossa 

sociedade, por vários motivos, designadamente o de garantir flexibilidade geográfica, 

temporal e de horários. Hoje o indivíduo pode aprender quando, onde e a que horas 

quiser. Isso, por si só, já representa grandes ganhos e se se puder aliar ao facto de haver 

possibilidade de aceder ao conhecimento, organizado em vários formatos, bem como 

partilha do mesmo, recorrendo, por exemplo a uma pessoa que esteja em qualquer lugar 

do mundo, permitirá, então, ter uma ideia do que este novo paradigma educacional 

poderá representar. 

Por representar uma “quebra” com os velhos paradigmas da educação, entende-se 

que a sua utilização tenha trazido algumas controvérsias, principalmente às sociedades 

tradicionalmente vinculadas “à tradição” do professor em sala de aula, acompanhado do 

seu (já obsoleto) quadro negro. 

A educação a distância, por combinar diversos media oferece várias 

potencialidades daí provenientes, que deverão ser valorizadas pedagogicamente, o que 

representa uma aposta no aluno, remetendo o professor para moderador da 

aprendizagem, responsável pela organização da mesma tendo em consideração outros 

meios de dinamização e de abordagem das diversas temáticas. Esta alteração nas 

práticas letivas, deveria, na medida do possível, ser acompanhada, pelo menos 

inicialmente, por um especialista que possa proporcionar ao professor experiências 

enriquecedoras, motivando-o para a utilização dessas práticas no seu quotidiano. Como 

se destacou, também para Moran (2009), a  

 
educação a distância é o processo de ensino-aprendizagem, mediado por tecnologias, onde 

professores e alunos estão separados espacial e/ou temporalmente. É ensino/aprendizagem onde 

professores e alunos não estão normalmente juntos, fisicamente, mas podem estar conectados, 

interligados por tecnologias, principalmente as telemáticas, como a Internet. Mas também podem 

ser utilizados o correio, o rádio, a televisão, o vídeo, o CD-ROM, o telefone, o fax e tecnologias 

semelhantes.(p.23) 

 

O autor considera que estamos numa fase de transição na educação a distância. 

Muitas organizações limitam-se a transpor para o virtual adaptações do ensino 

presencial (aula multiplicada ou disponibilizada). Há um predomínio de interação 

virtual fria (formulários, rotinas, provas, e-mail) e alguma interação online (pessoas 

conectadas ao mesmo tempo, em lugares diferentes). Apesar disso, já é percetível que se 

começa a passar dos modelos predominantemente individuais para os grupais na 

educação a distância. Das mídias unidirecionais, como o jornal, a televisão e o rádio, 

caminha-se para mídias mais interativas e mesmo os meios de comunicação tradicionais 

procuram novas formas de interação. Da comunicação off-line está-se em processo de 
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evolução evoluindo para um mix de comunicação off e online (em tempo real) (Moran, 

2009). 

A definição destes dois termos (eLearning e bLearning) não tem sido 

propriamente tarefa fácil, por reunir um conjunto de reflexões, que poderá tornar essa 

missão mais árdua. Assim como salienta Gomes (2006),  

 
a clarificação de conceitos como “educação a distância” ou “e-learning” não é tarefa fácil. Na 

verdade, à medida que se multiplicam as investigações, comunicações científicas, livros e artigos 

abordando estas temáticas, mais premente se torna a clarificação destes conceitos. De facto, como 

afirma Garrison, “uma das primeiras tarefas num novo campo de estudo é, claramente, definir o 

fenómeno [de estudo] com alguma precisão.(p.229) 

 

Todavia, entende-se ser necessário elucidar algumas questões relacionadas com 

alguma confusão que poderá surgir entre educação a distância, e-learning e b-learning.  

Literalmente, e-Learning “designa tudo o que é eletrónico. Mas também significa 

era digital e Internet” (Lima & Capitão, 2003, p.35). Segundo Gomes (2006),  

 
o e-learning, do ponto de vista tecnológico está associado, e tem como suporte, a Internet e os 

serviços de publicação de informação e de comunicação que esta disponibiliza, e do ponto de vista 

pedagógico implica a existência de um modelo de interacção entre professor-aluno (formador-

formando), a que, em certas abordagens, acresce um modelo de interacção aluno-aluno (formando 

-formando), numa perspectiva colaborativa. (p.234) 

 

É todavia na sua vertente de “modalidade de ensino /formação (colaborativa) a 

distância que o e-Learning pode maximizar o seu potencial ao servir de suporte ao 

desenho de cenários de educação/formação e de criação de situações de aprendizagem 

baseadas na Exploração de uma imensa quantidade e diversidade de recursos 

disponíveis na Internet, na partilha de Experiências entre todos os participantes, no 

Envolvimento decorrente da participação numa comunidade de aprendizagem no espaço 

virtual, numa perspetiva Empreendorista do papel do aluno, tudo isto facilitado por uma 

relação (metaforicamente) Empática com a utilização da Web enquanto tecnologia de 

suporte (Gomes, 2006, p.235). 

Neste contexto, Area e Adell (2009) consideram que 

 

el e-Learning es un concepto que se refiere a una determinada modalidade de organización, 

desarrollo y avaluación de los processos de enseñanza-enprendizaje que se materializa o tiene 

lugar a través de espacios pedagógicos creados digitalmente y que reciben el nombre de aula 

virtual. Por ello estos dos conceptos están estrechamente vinculados (p. 397). 

 

Segundo Oliveira (2004),  
 

o e-learning tem vindo a ser apresentado como ensino a distância, formação contínua, auto-

formação e até solução para todas as ineficácias da educação, já que tudo pode ser encontrado na 

literatura da área. Em comum encontramos sempre o contexto em que ocorre o e-learning, ou seja, 

a Sociedade da Informação que se pretende Sociedade do Conhecimento (p.68). 



Capítulo IV 

Rumo aos ambientesde aprendizagem online 

 

137 
 

 

A autora acrescenta que existe um consagrado autor francês (Pouts-Lajus, 2002) 

que traduz o termo, acento uma vertende que hoje é bastante valorizada: a “actividade 

autónoma do aluno, exigindo, portanto, mudança de métodos e de organização 

(Oliveira, 2004, p. 68). 

Como se apresenta na figura 8, o eLearning pode configurar diversos contextos 

educativos, podendo ser entendido como uma extensão da aula presencial, 

representando um importante recurso para apoio ao auto-estudo, com a disponibilização 

dos documentos eletrónicos, assumindo-se, portanto, como uma das modalidades de 

ensino a distância. 

 

Figura 8 – Vertentes de utilização das tecnologias de  

informação e comunicação na educação38 
 

Para os autores,  

 

el concepto de e-Learning (o de otros similares como teleformación, educaciómn virtual, cursos 

on-line, enseñanza flexible, educación web, docencia en línea, entre otros) es una modalida de 

enseñanza-aprendizaje que consiste en el diseño, puesta en práctica y evaluación de un curso o 

plan formativo desarrollado a través de redes de ordenadores y puede definirse como una 

educación o formación oferecida a indivíduos que están geograficamente dispersos o separados o 

que interactúan en tempos diferidos del docente empleando los recursos informáticos y de 

telecomunicaciones. Lo característico es que el processo formativo tiene lugar totalmente o en 

parte a través de una espécie de aula o entorno virtual en el cual tiene lugar la interacción 

professor-alumnado, así como la actividades de los estudantes com los materiales de aprendizaje 

(Area & Adell, 2009, p. 392). 

 

 

O célere crescimento do recurso ao eLearning um pouco por todo o mundo, 

principalmente nas académicas e empresas, mostra que este representa uma importante 

aposta para o crescimento das instituições e para o melhoramento do trabalho das 

mesmas. Assim, procurando perceber quais são as suas contribuições para a melhoria e 

                                                                 
38 Adaptado de Gomes (2005, p. 231) 
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inovação na educação, Area e Adell, (2009, p. 394), enunciam sete aspetos que, na sua 

opinião, representam os principais ganhos nesse domínio, tal como se apresenta no 

quadro 8. 

 

Quadro 8 – Aportaciones del e-learning a la innovación educativa 

Qué aporta el e-Learning a la mejora e innovación de la enseñanza? 

Extender y facilitar el acceso a la formación a colectivos e indivíduos que no pueden aceder 

a la modalidade presencial 

Incrementar la autonomia y rsponsabilidad del estudiante en su próprio processo de 

aprendizaje 

Superar las limitaciones provocadas por la separación en espácio y/o tiempo del professor-

alumnado 

Gran potencial interactivo entre professor-alumno/a 

Flexibilidad en los tempos e espácios educativos 

Acceder a multiplicidade de fuentes y datos diferentes de los oferecidos por el professor/a 

en cualquier momento y desde calquier lugar  

Aprendizaje colaborativo entre comunidades virtuales de docentes y estudantes 

 

 

Atendendo a que o recurso a ambientes online na Uni-CV não é tão frequente 

quanto se poderia eventualmente almejar, considera-se que importa aqui (cf. quadro 9) 

realizar uma breve diferenciação entre o que Area e Adell (2009, p. 398) designam de 

modelos formativos apoiados no e-Learning, onde se procurou simultaneamente realizar 

uma breve diferenciação entre as diversas terminologias e sentidos existentes na 

literatura.  



Capítulo IV 

Rumo aos ambientesde aprendizagem online 

 

139 
 

Quadro 9 - Modelos formativos apoyados en e-learning 

Modelo de enseñanza presencial con apoyo 

de Internet 

Modelo semipresencial o 

de blended learning 

Modelo a distancia o 

de educación on line 

Internet y específicamente el aula virtual es 

un complemento o Apêndice a la docencia 

presencial  

A veces se utiliza el aula virtual en salas de 

informática bajo supervisión del docente. En 

otras ocasiones el aula virtual es un recurso 

de apoyo para el estudio del alumno en su 

hogar. 

Integración y mezcla de 

clases presenciales con 

actividades docentes en 

aula virtual. 

Titulaciones on line 

(asignaturas, cursos, 

máster, doctorado) 

ofertados a distancia 

través de campus 

virtuales. 

Se mantiene el modelo presencial de 

docencia: en horarios y en aulas 

tradicionales. 

 

No hay diferenciación 

nítida entre procesos 

docentes presenciales y 

virtuales. Existe un 

continuum en el proceso 

educativo. 

Apenas hay encuentro 

físico o presencial entre 

alumnos y profesores. 

Casi toda el proceso 

educativo es a 

distancia. 

En este modelo se utiliza el aula virtual de 

forma similar a una fotocopiadora: para que 

los estudiantes tengan acceso a los 

apuntes/ejercicios de la asignatura. 

Se innova el modelo 

presencial de docencia: en 

los horarios, en los espacios 

y en los materiales. 

Lo relevante son los 

materiales didácticos y 

el aula virtual. 

El aula virtual se concibe como un espacio 

de información: se ofrece programa 

asignatura, horarios, tutorías, calificaciones, 

apuntes, etc. Existe poca comunicación e 

interacción social a través del aula virtual.  

 

El aula virtual es un espacio 

para la información, la 

actividad de aprendizaje y 

la comunicación entre 

profesores y alumnos. 

Cobra mucha 

importancia la 

interacción social entre 

los estudiantes y el 

docente mediante los 

recursos virtuales. 

 

Há, por parte de alguns docentes, a tentação de considerarem que a simples 

disponibilização dos conteúdos, recursos da sua disciplina online, pode já ser 

considerado e-learning. Este tipo de comportamento representa exatamente o contrário 

do que se espera com a dinamização de ambientes online, onde se espera que exista um 

apoio pedagógico, caso contrário tornar-se-ão meros repositórios de informações. A este 

respeito Gomes (2005), refere que 

 

o e-learning é também frequentemente perspectivado como uma extensão da sala no espaço virtual 

da Internet (ou outros ambientes de rede). Esta perspectiva leva a que, com certa frequência, a 

disponibilização on-line de informação associada à actividade pedagógica, mas dela distinta, como 

seja a disponibilização do programa das disciplinas, a colocação on-line dos sumários das aulas, ou 

de informação diversa como seja normas de avaliação, prazos de entrega de trabalhos, datas de 

realização de exames ou mesmo disponibilização de apresentações electrónicas utilizadas nas aulas 

ou a indicação para sites de interesse seja, a nosso ver incorrectamente, designado por e-learning. 

(p.233) 

 

De facto, também nos ambientes online, o tutor ou etutor é determinante para o 

funcionamento de um curso online, sendo ele que faz toda a diferença, podendo 

dinamizá-lo em função de uma pedagogia de base construtivista, onde o formando 
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assume o papel central da ação e onde a sua missão (do tutor) é prepará-lo para a 

integração na sociedade do conhecimento.  

 

Como já foi referido, nesta IA recorreu-se ao blended learning ou bLearning, que 

combina as sessões presenciais com as sessões a distância, essencialmente por se 

considerar que a modalidade que mais se adequava a utilizadores pouco experientes e 

que garantia, numa primeira fase síncrona, a familiarização com a plataforma e, numa 

segunda fase o desenvolvimento das ações a distância, conforme ocorreu e que se 

descreve, com mais detalhe no capítulo VIII. 

Segundo Moore e Kearsley (2012),  

 
blended learning is very popular in higher education and in the training domain since it allows the 

instruction to continue the practice of classrooms instruction they are familiar and confortable 

with, but to add as much or little technology as they wish. For example, an instructor might 

provide a course syllabus on the Web, complete with links to Web sites to use for class activities 

or background reading, and possibly used to illustrate or structure classroom lectures via a video 

projector. This does not require much technology knowledge on the part of either the instructor or 

students, so it is easy to implement.(p.92) 

 

Como afirma Pimenta (2003), o bLearning é uma solução altamente vantajosa 

para períodos de transição ao nível de adaptação a novas formas de ensino, por parte dos 

formandos. Esta premissa é igualmente válida quando se refere a estabelecimentos de 

ensino ou empresas, onde o bLearning está a ser adotado como modelo de transição da 

formação exclusivamente presencial, para a formação online. 

Relativamente à componente do processo de formação a distância Salmon (2000 

citado in Ledesma, 2011)  

 
apresenta uma perspetiva de organização de atividades detalhada e considera que os dois fatores 

críticos de apoio ao ensino online são a intervenção do tutor, neste caso formador e o suporte 

tecnológico. Este modelo salienta a intensidade das interações entre formandos e estes e o 

formador, alicerçado num suporte tecnológico. Propondo-nos uma interpretação da interação 

influenciada quer pelo suporte tecnológico, quer pela forma de atuação do formador. As funções 

do formador vão mudando à medida que o processo se desenvolve. (p.5) 

 

 

Assim, entende-se que “não é fácil definir uma metodologia como a mais 

adequada para a formação on-line. Muitas vezes enquanto formadores ou tutores, somos 

tentados a cair na tentação de transferirmos para o virtual as conceções pedagógicas e 

atividades didáticas que usamos em contexto de sala de formação”. (p.2) É precisamente 

por isso que se considera indispensável, particularmente em períodos de transição, a 

formação que possa apoiar os educadores nessa e noutras questões. 
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Ao se abordar os cursos online, não se pode descurar os Massive Open Online 

Course (MOOC)39, que estão a proliferar pelo mundo inteiro, nos mais diversos 

domínios, que oferecem conhecimento específico para qualquer indivíduo que o 

pretenda, com a particularidade de não ser propriamente dinamizado por um tutor, o que 

nessa perspetiva, poderá, pelo menos mais a nível da interação pedagógica, ficar 

relativamente limitado, atendendo a que se considera que na atuação do tutor reside a 

dinâmica (positiva) do curso, sendo que esta poderá não ser efetivamente uma perceção 

consensual.  

Nesta IA, pretendeu-se recorrer a um modelo formativo essencialmente baseado 

no bLearning, conforme já se referenciou anteriormente. Especificamente nesta 

situação, 

 
el aula virtual no sólo es un recurso de apoyo a la enseñaza presencial, sino también un espácio en 

el que el docente genera y desarrolla acciones diversas para que sus alunos/as aprendan: formula 

preguntas, abre debates, plantea trabajo…En este modelo se produce una innovación notória de las 

formas de trabajo, la comunicación, la tutorización y los processos de interacción entre professor y 

alumnado (Area & Adell, 2009, p. 398). 

 

 

De acordo com Turoff (1995, citado in Area & Adell, 2009), “una clase o aula 

virtual es un entorno de enseñanza y aprendizaje inserto en un sistema de comunicación 

mediado por ordenador (p.400).” Pressupõe-se, todavia, que o estudante  

 
cuando acede a un aula virtual, debe obtener experiencias o vivencias de situaciones potenciales de 

aprendizaje, de forma similar a lo que le ocurre en los escenarios presenciales: por ejemplo, leer 

textos, formular preguntas, resolver problemas, entregar trabajos, participar en un debate o 

elaborar un diario personal, por citar algunas tareas habituales en este tipo de aulas  (Turoff, 1995, 

citado in Area & Adell, 2009, p. 400). 

 

   

A literatura (Pons, 2009) aponta, pelo menos duas classificações (Area & Adell, 

2009; Barberá, 2008) que norteiam a realização de uma aula virtual. Contudo,  destaca-

se a de Area e Adell (2009, p. 400), por se entender que comporta as principais 

dimensões para o desenvolvimento da mesma (Cf.figura 9) 

 

                                                                 
39 Curso Online Aberto e Massivo, MOOC, é um tipo de Curso Aberto através da web (por meio de AVA e/ou 

ferramentas das Web 2.0 e/ou Redes Sociais) que visa oferecer para um grande número de alunos a oportunidade de 

ampliar seus conhecimentos num processo de co-produção. MOOC é um desenvolvimento recente na área 

de educação a distância, e uma progressão dos ideais de educação aberta sugerido pelo REA - Recursos Educacionais 

Abertos. Embora o projeto e participação num MOOC possa ser semelhante ao de um curso numa faculdade ou 

universidade, o MOOC normalmente não exige pré-requisitos mas também não oferece certificados de participação. 

(https://www.google.pt/#q=MOOC). (para mais informações sobre esta temática, consultar 

http://noticias.universia.com.br/destaque/noticia/2014/03/21/1090017/infografico-os-desafios-dos-moocs.html). 

 

 

http://pt.wikipedia.org/w/index.php?title=Curso_Aberto&action=edit&redlink=1
http://pt.wikipedia.org/wiki/Web
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ambiente_virtual_de_aprendizagem
http://pt.wikipedia.org/wiki/Web_2.0
http://pt.wikipedia.org/wiki/Redes_Sociais
http://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o_a_dist%C3%A2ncia
http://pt.wikipedia.org/wiki/Educa%C3%A7%C3%A3o_aberta
http://pt.wikipedia.org/wiki/Recursos_educacionais_abertos
http://pt.wikipedia.org/wiki/Recursos_educacionais_abertos
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Figura 9 – Dimensões pedagógicas de uma aula virtual 

 

Assim como ocorre numa aula convencional presencial, a aula virtual está 

“dividida” nas dimensões consideradas imprescindíveis para que ocorra a 

aprendizagem. Aqui o que realmente varia é efetivamente a forma como as informações 

são apresentadas/organizadas, a multiplicidades de atividades e tarefas síncronas e 

assíncronas que são oferecidas pelo tutor, bem como a intensidade da comunicação que 

se pretende ser frequente, crítica e construtiva. Espera-se, neste tipo de ambientes, que a 

avaliação ganhe um caráter eminentemente formativo, onde o estudante além de ser co 

responsabilizado pela sua evolução, representa um elemento importante e ativo no 

processo, sabendo exatamente os critérios pelos quais será avaliação, bem como poderá 

acompanhar ativamente todo esse processo. 

Atendendo a que o recurso a ambientes online em Cabo Verde ainda é 

relativamente incipiente quando comparado com países da Europa, considera-se 

importante avançar com algumas recomendações práticas para o 

desenvolvimento/implementação dos mesmos. Assim, as temáticas desenvolvidas 

apoiaram o b-curso dinamizado, bem como afiguram-se como recursos para 

investigações futuras ou para apoio a docentes que pretendam seguir este “caminho”. 

Assim, destaca-se na figura 10, alguns critérios básicos para um modelo de ensino e de 

aprendizagem construtivista nas aulas virtuais. 
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Figura 10 – Criterios de base constructivista en aulas virtuales 

 

A análise da figura 10, mostra que o pressuposto principal do estudante num 

ambiente online é efetivamente a atividade. Para tal, é necessário um envolvimento 

rigoroso do tutor de forma a planificar aulas que seja suficientemente enriquecedoras e 

apelativas para que mantenham o estudante interessado, proporcionando atividades que 

conduzam à construção de conhecimento e desenvolvimento de competências. Por 

circunstâncias várias (designadamente a falta de familiarização com este tipo de 

trabalho e atividades, bem como as dificuldades de adaptação às TIC, resistência à 

mudança e inovação, problemas relacionados especificamente com a rede da Internet e 

falta de recursos físicos, etc.), entende-se que seria importante destacar as orientações 

apontadas por Area e Adell (2009, p. 407) relativamente aos critérios que deverão ser 

assumidos pelo docente aquando a realização de uma planificação de uma aula virtual, 

conforme se apresenta no quadro 10. 
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Quadro 10 - Decálogo para a planificação e desenvolvimento de um modelo constructivista de 

ensino numa aula virtual 

1. Crear espacios para que los estudiantes hablen y se comuniquen permanentemente: foros, chat, email, 

blogs, ... 

2. Plantear tareas que exijan la actividad intelectual del alumno: leer, escribir, analizar, buscar, 

reflexionar, elaborar, valorar, etc. 

3. Combinar tareas individuales (ensayos, diarios/blogs), con otras colectivas (wikis, glosarios, 

evaluación compartida, ...) 

4. Ofrecer un calendario detallado con las tareas del curso 

5. Incorporar guías y recursos para la realización autónoma de las actividades (orientaciones precisas del 

proceso paso a paso, y enlaces/documentos necesarios) 

6. Estimular la motivación, y participación del alumnado (poniendo noticias curiosas, juegos, videoclips, 

formulando preguntas en el foro...) 

7. Incorporar documentos de consulta sobre el contenido en distintos formatos (documentos de texto, pdf, 

diapositivas, mapas conceptuales, animaciones, videoclips, postcast de audio, …) 

8. Mantener de forma periódica tablón de noticias del profesor 

9. Establecer públicamente los criterios de evaluación 

10. Ofrecer tutorización y feedback continuo entre el profesor y cada alumno/a, sobre todo en los 

resultados de evaluación 

 

As potencialidades dos ambientes online na educação são múltiplas, sendo que 

existem várias ferramentas que ajudam a potenciá-las. Não se pode, por isso, deixar de 

destacar o papel da Web 2.0 nestes domínios. 

 

4.3.O potencial da Web 2.0 nos ambientes de aprendizagem online 

A Web 2.040 contribuiu para a disponibilização de um conjunto de espaços e 

ferramentas que iriam potenciar este “novo modo de ensinar e de aprender”. A interação 

começou a ter um papel ainda mais determinante na vida do indivíduo, o que fez com 

que a adesão a este tipo de ambientes seja crescente, quer apenas com fins de 

socialização, quer para a construção de conhecimentos, divulgação de produtos, 

negócios, etc.  

Sabe-se que desde o surgimento da Internet nada voltaria a ser o mesmo e a 

educação não é exceção. O acelarado desenvolvimento das sociedades é acompanhado 

por inovações que foram surgindo também no campo educativo, ligando-o, cada vez 

mais, ao virtual, pelo que os ministérios da educação, com o apoio dos centros de 

formação, têm traçado um plano de formação adaptado aos novos desafios da sociedade, 

                                                                 
40 "Web 2.0 é a mudança para uma internet como plataforma, e um entendimento das regras para obter sucesso nesta 

nova plataforma. Entre outras, a regra mais importante é desenvolver aplicativos que aproveitem os efeitos de rede 

para se tornarem melhores quanto mais são usados pelas pessoas, aproveitando a inteligência coletiva(Tim O´Reilly) 

Web 2.0 é um termo popularizado a partir de 2004 pela empresa americana O'Reilly Media para designar uma 

segunda geração de comunidades e serviços (http://pt.wikipedia.org/wiki/Web_2.0, acedido em 17 de junho de 2013). 
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dotando os docentes de um conjunto de saberes e saberes-fazer, que os apoiem neste 

percurso. A integração da Web 2.0 na educação trás com conjunto de  

 
herramientas de publicación (blogs, wikis, mapas conceptuales y marcadores sociales) com el fin 

de lograr los siguientes propósitos educativos: presentar un sistema educativo para orientar al 

alumno durante el aprendizaje; diseñar tareas motivadoras que facilitien el uso de los contenidos 

de la asignatura; promover la valoración del tiempo que el alumnado passa en el aula, más allá de 

un espácio unicamente diseñado para la transmisión de información, como un contexto para el 

empleo significativo de la información (búsqueda y transformación de la misma, creación de 

recursos para el aprendizaje y tareas de colaboración) (Castaño et al., 2008, p. 87). 

 

A este respeito, Carvalho (2008), considera que  

 
a Web passa a ser encarada como uma plataforma, na qual tudo está facilmente acessível e em que 

publicar online deixa de exigir a criação de páginas Web e de saber alojá-las num servidor. A 

facilidade em publicar conteúdos e em comentar os “posts” fez com que as redes sociais se 

desenvolvessem online.Postar e comentar passaram a ser duas realidades complementares, que 

muito têm contribuído para desenvolver o espírito crítico e para aumentar o nível de interacção 

social online. O Hi5, o MySpace, o Linkedin, o Facebook, o Ning, entre outros, facilitam e, de 

certo modo, estimulam o processo de interacção social e de aprendizagem.(p.8) 

 

 

A existência de múltiplos recursos, que qualquer pessoa pode facilmente aceder 

tem um grande impacto também na educação, mobilizando os contextos educativos, 

essencialmente os contextos de ensino e de aprendizagem. Como afirma a autora, se se 

tomar como exemplo “escrever online”, vê-se que 

 
é estimulante para os professores e para os alunos. Além disso, muitos dos alunos passam a ser 

muito mais empenhados e responsáveis pelas suas publicações (Richardson, 2006). Neste 

momento, os agentes educativos podem, com toda a facilidade, escrever online no blogue, gravar 

um assunto no podcast ou disponibilizar um filme no YouTube. O ambiente de trabalho deixa de 

estar no computador pessoal do professor e passa a estar online, sempre acessível, a partir de 

qualquer lugar do planeta com acesso à Internet  (Carvalho, 2008, p. 8). 

 

 

Nesta linha, a autora refere que  

 
com a Web 2.0 grandes mudanças ocorrem, como salienta Richardson (2006), está-se num 

processo contínuo de criação e de partilha. As publicações do professor e dos alunos deixam de 

estar limitadas à turma e ficam disponíveis para toda a rede. As ideias apresentadas, por exemplo, 

num blogue são, como salienta Siemens (2002), o ponto de partida para o diálogo, não o ponto de 

chegada. Durante gerações os alunos trabalharam sobretudo independentemente. Actualmente, 

com a Web é fácil produzir trabalho colaborativamente, uma vez que a maior parte das 

ferramentas da Web 2.0 permite mais do que um autor o que favorece a criação colaborativa 

(Carvalho, 2008, p. 12). 

 

 

A ideia do trabalho colaborativo que ganha aqui algum destaque por existirem 

múltiplas ferramentas na Web 2.0 que o proporcionam, e por de entre outras 

competências, constituir naturalmente, uma competencia esencial para o cidadão do 

mundo, do hoje, do milénio. Como sugere Ollé (2010),  
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se pode distinguir varias facetas que constituyen la educacion 2.0. En primer lugar están las 

actitudes que caracterizan la cooperación en la Sociedad del Conocimiento. En segundo, las 

habilidades o capacidades que deben desarrollar los alunos a nível personal y, por último, las 

competências que deben adquirir para poder desenvolverse en la Sociedad del Conocimiento.  

(p.29) 

 

Atendendo a que hoje os ambientes educativos são cada vez mais flexíveis e 

inovadores, importa compreender o papel da web 2.0 nesses contextos, na medida em 

que garante o acesso a um conjunto de aplicações, que ajudam o utilizador a realizar 

com mais sucesso os trabalhos e a sua navegação online. Porém, como nestes domínios, 

as mudanças são constantes, fala-se já na web 3.0 e, com certeza, à medida que o tempo 

vai avançando surgirão mais ferramentas, mais produtos,  mais serviços... Todavia, 

Sabino (2007), refere que  

 
a Web 3.0 pressupõe uma terceira geração de serviços baseados na Internet, os quais suportam no 

que se pode chamar “Web inteligente”, isto é, um tipo de Web que, por exemplo, se baseia numa 

maior capacidade do software em interpretar os conteúdos em rede devolvendo resultados mais 

objectivos e personalizados de cada vez que se fizer uma pesquisa.” O mesmo autor, suportando-se 

em Tim Berners-Lee, salienta que “os conteúdos podem ser compreendidos, interpretados, e 

processados por agentes de software, os quais passam a pesquisar, partilhar e integrar a informação 

disponível de uma forma mais eficiente (citado por Sabino, 2007, Web 3.0 e Web semântica: do 

que se trata, para. 7) 

 

Assim como reforçam Alonso e Blázquez (2012),  

 
la introducción de las tecnologias en los diferentes planos sociales há sido vertiginosa desde que 

Internet há entrado en nuestras vidas, pues, no sólo nos permite aceder a información (Web 1.0), 

sino algo mucho más interessante, como es compartir dicha información (Web 2.0), y así cada vez 

más la web comienza a adquirir un significado semântico (Web 3.0). Paulatinamente, se 

profundiza en un sistema de comunicación bidireccional web-persona para que, mediante 

processos de inteligencia artificial, se generen tomas de decisiones (Web 4.0)(p.119). 

 

Pode-se então considerar que “quando uma página é criada, é lida por pessoas (os 

utilizadores da Web), mas com a Web 3.0, não serão os únicos a lerem e a interpretarem 

a informação nelas contidas, as “máquinas” também terão essa capacidade e poderão 

actuar com base na informação existente”  (Ferreira & Pinto, 2002, p. 118). 

Têm surgido e irão continuar a surgir novos espaços e contextos de construção de 

conhecimento e as instituições de ensino têm de estar preparadas para essas mudanças 

que estão a ocorrer em todos os setores da sociedade, pelo que há necessidade de 

explorar as potencialidades das ferramentas web 2.0 ou 3.0 ou 4.0 (se já for caso disso), 

percecionando-as como meios/ferramentas de aprendizagem, tirando o máximo de 

partido das suas potencialidades. A este respeito Carvalho (2008) afirma que  
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nunca é demais reforçar de que ser letrado, no séc. XXI, não se cinge a saber ler e escrever, como 

ocorrera no passado. Esse conceito integra também a Web e os seus recursos e ferramentas que 

proporcionam não só o acesso à informação mas também a facilidade de publicação e de 

compartilhar online. Estar online é imprescindível para existir, para aprender, para dar e 

receber.(p.12) 

 

De acordo com Castaño et al. (2008), pode-se considerar que “el empleo de 

herramientas de la Web 2.0 es positivo para la actividad del aula, mejorando aspectos 

como la comunicación y la optimización de los tempos de aprendizaje y, sobre todo, 

posibilitando la puesta en práctica de metodologías prácticas (p.91).”Assim, existem 

online várias opções de comunidades de prática que instigam o trabalho com a web 2.0, 

designadamente a rede Interactic 2.041, o Interactic 2.0- Escola com TIC Social 

Professor(a)42, ferramentas educativas da web 2.043, Educa TUB Brasil44, de entre 

muitas outras. 

A interação em ambientes online é crucial para alguns formandos, constituindo 

igualmente um meio importante para a construção de conhecimento, pelo que foi 

instigada durante a realização do b-curso, conforme se apresentará no capítulo VIII. Por 

conseguinte, optou-se por abordar sumariamente as comunidades de aprendizagem que 

configuram também um exemplo de interação, ainda que relativamente diferenciado da 

interação que poderá existir num curso online. 

 

 

4.4. As comunidades de virtuais de conhecimento e a aprendizagem 

colaborativa 

Entende-se que a perspetiva humanista das tecnologias, referida por Lévy (2000) 

estará relacionada com a necessidade de aproximar as TIC dos indivíduos. Para tal, 

recorre-se à componente da interação, potenciando as ferramentas colaborativas, assim 

como todos os meios que possibilitem que os indivíduos trabalhem em conjunto em prol 

de objetivos comuns: a aprendizagem, o crescimento, a transferência de informações de 

conhecimentos... 

Segundo Lévy (2000),  

 
quanto mais se desenvolvem os processos de inteligência colectiva – o que supõem evidentemente 

o questionamento de numerosos poderes -, melhor os indivíduos e os grupos se apropriam das 

mudanças técnicas, menos efeitos de exclusão ou de destruição humana tem a aceleração do 

movimento técnico-social. Ora o ciberespaço, dispositivo de comunicação interactivo e 

comunitário, apresenta-se precisamente como um dos instrumentos privilegiados da inteligência 

colectiva.(p.30) 

                                                                 
41 Para mais informações, aceder a https://www.youtube.com/watch?v=ISAhCXvb9fw 

42 Disponível em https://www.facebook.com/pages/Interactic-20-Escola-com-TIC-Social/183252575961 

43 Disponível em https://www.facebook.com/pages/Ferramentas-Educativas-20/132976713471523 

44 Disponível em  http://educa-tube.blogspot.pt/2010/03/interactic-20-escola-com-tic-social.html 
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Perceciona-se, o trabalho colaborativo como veículo para a autonomia do 

estudante, do investigador, do indivíduo. Entende-se que é importante criar mecanismos 

de trabalho com outros, de maneira a gradualmente se ir desenvolvendo/aprofundando 

competências e simultaneamente aprendendo a partilhar e a construir em simbiose com 

o outro. De acordo com Dias (2001),  

 
os processos e estratégias colaborativas integram uma abordagem educacional na qual os alunos 

são encorajados a trabalhar em conjunto no desenvolvimento e construção do conhecimento. A 

aprendizagem em grupo ou colaborativa é baseada num modelo centrado no aluno, promovendo a 

sua participação dinâmica nas actividades e na definição dos objectivos comuns do grupo. 

Segundo Harasim (1997: 150-151), os processos de conversação, múltiplas perspectivas e 

argumentação que ocorrem nos grupos de aprendizagem colaborativa, podem explicar porque é 

que este modelo de aprendizagem promove um maior desenvolvimento cognitivo do que o que é 

realizado em trabalho individual pelos mesmos indivíduos.(p.34) 

 

 

Hoje, um dos destaques para o sucesso de qualquer trabalho vai para a 

colaboração entre os pares, por garantir um confronto salutar de ideias, visando o 

desenvolvimento de uma questão/temática/conteúdo. As TIC e as inovações 

pedagógicas, quando convenientemente utilizadas, poderão criar condições para 

interações positivas a nível da educação. Como Miranda (2007) afirma, dizer que 

 
 a aprendizagem é colaborativa significa que esta se faz em contextos de práticas sociais que 

implicam a colaboração entre iguais e destes com os adultos que, em princípio, se tornam os 

tutores que modelam progressivamente determinados conhecimentos e atitudes”. Neste caso 

concreto, “a aprendizagem é aqui considerada sobretudo um processo de interacção social que 

deveria ser promovido pelos professores. ( p. 46) 

 

Parece relevante reforçar aqui a ideia da importância do trabalho que o professor 

realiza com os seus alunos, por se entender que aí reside o desenvolvimento ou não de 

competências e hábitos de trabalho, determinantes para a vida do aluno. Destaca-se o 

conceito de aprendizagem ser auto regulada, referenciado por Miranda (2007) que 

 significa que os professores devem apoiar os alunos a desenvolver estratégias de aprendizagem de 

modo a adquirirem hábitos de estudo e de trabalho intelectual, e ainda padrões de correcção do seu 

próprio trabalho, de modo a progressivamente se irem autonomizando da tutela do professor 

(Brown, 1987; Collins & Brown, 1988, citado in Miranda, 2007, p. 46). 

 

Autores como Dillenbourg et al. (1996, citado in Dias, 2008) e Dillenbourg (1999, 

citado in Dias, 2008) 

 

 consideram existir um espaço de diferenciação entre as propostas da aprendizagem cooperativa e 

da aprendizagem colaborativa…os modelos de aprendizagem cooperativa baseiam-se mais numa 

distribuição do trabalho entre os participantes no grupo, enquanto que a colaboração supõe 

desenvolvimento mútuo dos participantes num esforço coordenado e síncrono na resolução da 

tarefa ou problema.” É esta “riqueza” do trabalho colaborativo que se pretende difundir, porque é 

“através deste processo que se tornou possível a criação dos ambientes de imersão cognitiva e 
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social, a partir dos quais se desenham as redes que ligam pessoas e ideias, formas de dialogar, 

compreender e aprender num suporte digital e para uma cultura do digital.  (p.21) 

Para Cruz et al. (2007, citado in Cruz, 2008) 

 
 na sociedade em que vivemos é cada vez mais importante o trabalho em equipa e a colocação do 

saber individual ao dispor e proveito do grupo, visto que a evolução dos saberes implica a 

constante actualização e capacidade de aprendizagem, a interacção social e interpessoal deve ser 

privilegiada. (p.36) 

 

É neste contexto que se destacam as comunidades de aprendizagem online, hoje 

tão utilizadas e excelentes meios de partilha de conhecimento, experiências de 

aprendizagem. Como defende Dias (2008) “as comunidades online, com sociabilidades 

e relações próprias ao espaço do virtual, são um meio e o suporte para a partilha da 

informação, o envolvimento na construção colaborativa das aprendizagens e a criação 

de novo conhecimento (p. 21).” 

Segundo Miranda (2007), 

 
apesar de considerarmos que as TIC podem vir a promover esta aprendizagem colaborativa, 

através do desenvolvimento de projetos/atividades, onde eventualmente os alunos possam resolver 

atividades baseadas em problemas ou até mesmo apenas problemas em cooperação e participar em 

tarefas comuns. Destaque-se, no entanto, que nem todas as aprendizagens se fazem de modo 

colaborativo e nem todos os estudantes gostam e aprendem nestes ambientes.(p.46) 

 

Deste modo, a organização e funcionamento das comunidades compreendem a 

transmissão para os seus membros dos processos e meios de orientação e controlo de 

objetivos, métodos e estratégias de desenvolvimento das aprendizagens, transformando-

as em sistemas complexos e adaptativos, cuja primeira manifestação se realiza sob a 

forma das negociações do sentido na construção das representações individuais e nas 

reestruturações realizadas no âmbito das explorações colaborativas dos cenários de 

informação e aprendizagem. 

Tal como relembra Lévy (2000), 

  
o ciberespaço como suporte da inteligência colectiva é uma das principais condições do seu 

próprio desenvolvimento. Considera-se interessante o conceito que este autor desenvolver 

(inteligência coletiva), porque efetivamente reporta à necessidade de partilha das informações, do 

conhecimento, bem como a construção de redes de conhecimento exatamente para fomentar a 

partilha. Lévy salienta que os pesquisadores e estudantes do mundo inteiro trocam ideias, artigos, 

imagens, experiências ou observações em conferências electrónicas organizadas por centros de 

interesses. (p.30) 

 

Neste sentido, segundo Sanches (2005)  

 
quando os vários elementos do grupo dependem uns dos outros para o sucesso final, todos se 

esforçam para um bom desempenho, promovendo a cooperação e a colaboração, aplicando a 

máxima “não se pode ter sucesso sem os outros”. Promovendo a aprendizagem cooperativa e a 

sucessiva autonomização dos alunos, fica mais tempo ao professor para dar melhores respostas aos 
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que delas têm mais necessidade, mas o professor terá necessidade, certamente, de despender mais 

esforço e mais tempo para a planificação e para accionar o trabalho em classe.(p.134) 

 

Como salienta Dias (2001), é a partir das interações realizadas na comunidade, 

que estes ambientes de comunicação promovem o desenvolvimento de competências de 

gestão dos processos individuais e colaborativos de aprendizagem, bem como o acesso 

às representações de conhecimento partilhadas pela comunidade. 

Não se pode, todavia esquecer que a natureza deste processo implica que o 

utilizador ou membro da comunidade seja um participante ativo e, deste modo, um 

coautor do desenvolvimento do sistema no sentido da criação da comunidade de 

conhecimento. 

Entende-se, portanto que a colaboração exige empenhamento entre duas ou mais 

pessoas na realização em comum de uma tarefa, que se espera ser de interesse comum. 

Assim fica a questão: será que sempre que se fala em aprendizagem colaborativa em 

contextos educativos, esses pressupostos são salvaguardados?  

Uma das temáticas também destacada por Castells (2004) é a de “comunidades 

virtuais”. Para este autor, “as origens das comunidades on-line estão muito próximas 

dos movimentos contraculturais e dos modos de vida alternativos que surgiram depois 

da década de setenta” (Castells, 2004, p. 74). 

Na opinião de Oliveira et al. (2004, p. 2), a Internet concretiza a possibilidade de 

apropriação e de personalização da mensagem recebida, da reciprocidade da 

comunicação na virtualidade. Através de fóruns, de listas de discussões, de salas de aula 

virtuais, de espaços para realização de trabalhos em grupo e de espaços de pesquisa 

compartilhada, incentiva-se a troca de informações entre os alunos, provocando a 

socialização do conhecimento. Hoje, principalmente em países onde os recursos são 

limitados e o acesso ao conhecimento não é realizado de igual forma para todos os 

cidadãos, a partilha do mesmo, ganha uma profunda importância, determinando a 

integração do cidadão no mundo. 

 

A criação de comunidades virtuais de aprendizagem, em cursos de EAD, é uma 

necessidade para o estabelecimento das relações e consequente consolidação das 

possibilidades de interação. Neste contexto, Palloff e Pratt (2002, p. 46) apontam as 

comunidades como o espaço onde as “personalidades eletrónicas” dos alunos vão se 

manifestar e favorecer a aprendizagem. A autora usa essa expressão para referir-se ao 

facto de que, na virtualidade da rede, cada indivíduo se mostra como deseja, não existe a 

pressão dos pré julgamentos presentes na sala de aula presencial, os alunos mais 
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introvertidos, por exemplo, costumam ter mais facilidade de aprender a distância, por 

não se sentirem observados (Oliveira et al., 2004, p. 2). 

A comunidade surge como uma espécie de espaço, onde o indivíduo, de alguma 

forma, sente-se protegido e onde poderá explorar as suas potencialidades, o seu 

“verdadeiro ser”, sem qualquer constrangimento, o que poderá possibilitar o 

desenvolvimento de outras competências e construção de conhecimento. Como Dias 

(2001) refere,  

 
a comunidade que emerge dos ambientes multidimensionais, flexíveis e de comunicação em rede 

caracteriza-se assim pela dinâmica na partilha de interesses e ideias, pela exposição e confronto 

das compreensões individuais com as dos restantes membros da comunidade, transformando as 

suas práticas de interacção social num processo de aprendizagem colaborativa e representação 

distribuída, dando lugar, deste modo, ao surgimento da comunidade de conhecimento [itálico do 

autor] (p.25). 

 

Assim, pode-se afirmar que  

 
a natureza hipertexto da Web favorece a criação de um ambiente multidimensional e flexível de 

informações e narrativas, assim como o desenvolvimento de um sistema distribuído de 

representação numa comunidade alargada de co-autores, sem constrangimentos de ordem temporal 

ou física. O ambiente flexível hipertexto é, deste modo, fundamental na promoção do acesso à 

informação e à exploração das perspectivas alternativas dos membros da comunidade, através das 

quais os utilizadores testam a viabilidade das representações individuais (Barab et al., 2001), 

procedem à reestruturação dos seus modelos e à construção conjunta do novo conhecimento (Dias, 

2001, p. 21). 

 

Remetendo-se às comunidades virtuais, Castells (2004), considera que 

 
a noção de “comunidades virtuais” [aspas do autor], avançada pelos pioneiros dos estudos da 

interação social na Internet, tinha uma grande virtude: chamava a atenção para o surgimento de 

novos suportes tecnológicos para a sociabilidade, que eram diferentes, mas não por isso inferiores, 

às formas anteriores de interacção social. Mas aquele termo também contém um equívoco 

considerável: o termo comunidade, com as fortes conotações que o acompanham confundia 

diversas formas de relação social, e provocou a discussão ideológica entre os nostálgicos da velha 

comunidade espacialmente limitada, e os entusiastas partidários das comunidades escolhidas, 

proporcionadas pela Internet.(p.155) 

 

O conceito de comunidade foi-se desenvolvendo nos últimos 10 a 15 anos, como 

consequência do reconhecimento das necessidades de inovação educativa e da tomada 

de consciência das limitações da educação formal e escolar face aos desafios da 

sociedade atual (Coll, 2004, citado in Meirinhos & Osório, 2007, p. 2).  

Conforme afirma Marcotte (2003 citado in Meirinhos & Osório, 2007, p. 279), 

uma comunidade virtual é, antes de mais, uma comunidade, e é virtual porque foi 

desenvolvida por interações suportadas pela rede. Por outro lado, o sistema distribuído 

suporta também a flexibilização das modalidades de acesso, designadamente através das 

possibilidades de adaptação do sistema às necessidades de formação e aprendizagem da 
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comunidade contribuindo, deste modo, para a convergência entre a escola e os mundos 

profissionais, isto é, entre os ambientes de aquisição de conhecimento (na escola) e os 

contextos reais da sua utilização e aplicação. Assim, a comunidade de conhecimento 

baseia-se, também, na conceção de que a educação na Sociedade do Conhecimento se 

desenvolve no sentido de um processo distribuído e ao longo da vida, através do qual o 

indivíduo aprende de acordo com as suas necessidades e em contextos reais (Dias, 

2001). Segundo o autor,  

 
baseando-se nas abordagens do construtivismo social e da cognição situada, as novas comunidades 

desenvolvem-se como centros de experiência do conhecimento, nos quais a aprendizagem não é 

separada da acção, sendo os processos de aprendizagem orientados mais para a comunidade do que 

para o indivíduo, na medida em que a construção do conhecimento é uma elaboração conjunta de 

todos os membros (Dias, 2001, p.26). 

 

Assim, ainda de acordo com Dias (2001), 

 
as comunidades de aprendizagem na Web desenvolvem um papel de relevo nomeadamente no 

suporte das novas oportunidades e recursos para o envolvimento dos seus membros em actividades 

significativas (Fischer, 2000), nomeadamente através da promoção dos processos participativos de 

debate e discussão, da criação de uma compreensão partilhada pelo grupo, e ainda da identificação 

e resolução de problemas reais (Dias, 2001,  p. 27). 

 

Para atingir seus objetivos educacionais, as comunidades virtuais necessitam de 

princípios de comportamento que favoreçam a aprendizagem, como por exemplo, a 

construção coletiva, a existência de interesse mútuo, regras de resolução de conflitos 

permitindo que as simples agregação eletrónica de pessoas torne-se uma Comunidade 

Virtual de Aprendizagem. 

Entende-se que as comunidades de aprendizagens virtuais, surgem um pouco 

como um espaço onde os utilizadores podem partilhar conhecimento, de um certo 

modo, poderá ser a utilização das tecnologias como meio para aceder ao conhecimento 

representando uma forma de tirar partido das interações com outros para se desenvolver 

e para aperfeiçoar as competências. Ao fim ao cabo, não será esse o objetivo da 

sociedade de informação: utilizar a informação a que se tem acesso através das 

tecnologias e transformá-la em conhecimento? 

Quando se referem às comunidades virtuais, Correia e Tomé (2007) descrevem-

nas como  

 
o último ângulo do triângulo comunicacional e educativo, que abrange e caracteriza grupos de 

pessoas reunidas através do ciberespaço.”Segundo os autores, “este conceito, relativamente 

recente, permite contactos digitais bi e multidireccionados, com contornos geográficos alargados 

ao nível do planeta (…) são organizadas como forma complementar das malhas das redes 

entretecidas pelas comunidades tradicionais.(p.78) 
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Impõe-se a questão: qual a importância destas comunidades para estes estudantes 

e restantes agentes educativos em Cabo Verde? A experiência da investigadora como 

docente e formadora em Cabo Verde, mostra que o tempo para as interações desta 

natureza é limitado, dado que a maior parte dos estudantes são trabalhadores estudantes, 

alguns têm já a sua família constituída e, portanto, alegam ter pouco tempo para outras 

atividades, além das curriculares. Porque entende-se que, principalmente nesta fase final 

das suas licenciaturas, seria importante conhecerem a importância das comunidades de 

aprendizagem virtuais, julgou-se que esta experiência poderia constituir uma mais-valia 

para o seu futuro, dado que “as cibercomunidades estão a florescer em múltiplas áreas 

proporcionando a aquisição de conhecimentos e novas competências aos seus 

utilizadores” (Correia & Tomé, 20017, p. 83). Todavia, conforme se mostra no capítulo 

VIII, o tempo dos estagiários, participantes no b-curso SuperVisão de estágio, 

naturalmente era dividido entre as aulas na Uni-CV, aulas nas escolas secundárias, a sua 

vida pessoal, e, no caso dos estagiários trabalhadores, o tempo passado no local de 

trabalho, sendo que este afigurou-se manifestamente escasso para tantas demandas, o 

que inviabilizou, até certa medida, um dos objetivos iniciais desta investigação que 

visava  fomentar a dinamização de uma AVA. 

Estas comunidades, além de serem um espaço para partilha de informação, onde 

os estudantes poderão encontrar um suporte para a preparação das suas aulas, apoio de 

colegas que estejam a passar pela mesma experiência, noutra escola, ou noutro país e 

poderão também constituírem-se como um meio para superação de eventuais 

desânimos, de entre outras situações, encontro de interesses comuns, partilha de 

experiências, ideias, etc. 

De acordo com Correia e Tomé (2007),  

 
 os ambientes de aprendizagem virtuais de formação promovem diversas modalidades de ensino-

aprendizagem, oferecem múltiplas possibilidades de interacção que são o suporte efectivo de 

utilização destes conteúdos, desde que lhes esteja inerente uma filosofia conceptual de e-formação. 

Este tipo de comunicação deve, como destacam os autores, assentar num modelo conversacional, 

que está apoiado por quatro processos: permitir o debate, a interacção, a reflexão e a adaptação, 

operacionalizados com base nas teorias de ensino-aprendizagem.(p.83) 

 

De acordo com Correia e Tomé (2007) “as comunidades virtuais ou os ambientes 

de aprendizagens virtuais apresentam-se como um modelo alternativo curricular aos 

modelos de ensino-formação presenciais, para a população que pretende adquirir ou 

atualizar conhecimentos e competências, colmatando distâncias e a inexistência local de 

escolas ou centros de formação (Correia & Tomé, 2007, p.84).” Pode-se considerar que 
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a médio ou a longo prazo, esses também seriam os objetivos para Cabo Verde. Segundo 

Palloff e Pratt (2004) 

 
o envolvimento com a aprendizagem colaborativa e a prática reflexiva implícita na aprendizagem 

transformadora é o que diferencia a comunidade de aprendizagem on-line. Além disso, sugerimos 

que os seguintes resultados indicarão se a comunidade on-line de fato formou-se, tornando-se parte 

integrante do curso: (i) interação ativa que envolve tanto o conteúdo do curso quanto a 

comunicação pessoal, (ii) aprendizagem colaborativa evidenciada pelos comentários dirigidos 

primeiramente de um aluno a outro e não do aluno ao professor, (iii) significados construídos 

socialmente e evidenciados pela concordância ou questionamento, com a intenção de chegar a um 

acordo, (iv) compartilhamento de recursos sobre os alunos, (v) expressões de apoio e estímulo 

trocadas entre os alunos, tanto quanto a vontade de avaliar criticamente o trabalho dos 

outros.(p.39)  

 

Por se considerar importante o acompanhamento do estudante também enquanto 

membro de uma comunidade de aprendizagem online e dado que estas informações são 

importantes por serem indicadoras do tipo de atitude/comportamento necessário para o 

desenvolvimento/integração nessas comunidades, optou-se, com  recurso ao quadro 11, 

por descrever sucintamente algumas técnicas instrucionais para facilitar a formação da 

comunidade, inspiradas na obra de Palloff e Pratt (2004). 
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Quadro 11 – Técnicas instrucionais para facilitar a responsabilidade do aluno nas comunidades de 

aprendizagem online45 

Responsabilidades do 

estudante pela formação 

da comunidade 

 

Técnicas instrucionais para facilitar a formação da 

comunidade 

Abertura: compartilhar 

detalhes acerca do trabalho e 

da vida fora da escola 

- Evitar apresentações pessoais e biografias 

- Criar um espaço de interação social no curso 

- Incentivar o uso judicioso do chat para a socialização 

- Dar o exemplo demonstrando abertura e humor 

Flexibilidade: desenvolver a 

compreensão da natureza da 

aprendizagem online e a 

vontade de “seguir com a 

turma” 

- Estar pronto a abdicar do controle, permitindo que os estudantes 

assumam o processo de aprendizagem 

- envolver os estudantes numa aprendizagem criada também por 

eles 

- Orientar os estudantes sobre o papel do professor e as 

responsabilidades dos estudantes na aprendizagem online 

- Dar oportunidades para a reflexão sobre o papel do professor, do 

aluno e do próprio curso. 

Honestidade: estar pronto 

para dar e receber feedback 

e compartilhar pensamentos 

e preocupações assim que 

apareçam 

- Dar o exemplo de uma comunicação aberta e honesta 

- Orientar os estudantes para que adquiram habilidades adequadas 

de comunicação e para que dêem e recebam um feedback 

substancial 

- Orientar os alunos sobre a realidade da aprendizagem online 

- Propiciar oportunidades para o feedback, tais como enviar textos 

para o site do curso com a expectativa de que haja retorno e enviar 

as avaliações das atividades colaborativas realizadas online. 

Desejo de assumir a 

responsabilidade pela 

formação da comunidade: 

demonstrar a 

responsabilidade, 

integrando-se nas discussões 

e em outras atividades de 

aprendizagem 

- Alternar ou compartilhar com os alunos o papel de facilitador, 

pedindo a eles que se responsabilizem por uma ou dias semanas do 

curso 

- Alternar a liderança dos grupos pequenos 

- Usar um aluno que atue como “monitor de processos”, isto é, que 

comente o processo e o progresso do grupo semanalmente 

- Alterar este papel entre os integrantes do grupo 

Desejo de trabalhar em 

conjunto 

(colaborativamente): 

demonstrar a capacidade de 

trabalhar com os colegas e 

também em pequenos 

grupos 

- Definir um envio mínimo de mensagens e monitorar o processo 

- Avaliar a participação  

- Enviar os critérios de avaliação em que estejam estabelecidos os 

níveis aceitáveis de participação e envio de mensagens 

- Usar tarefas para pequenos grupos e avaliar tais taregas em 

conjunto 

 

Para utilizadores inexperientes, as dicas apresentadas no quadro 11 poderão ser 

extremamente úteis, a que se acresce ainda os requisitos mínimos de “boa conduta” 

online, inerentes a qualquer indivíduo que deseje estar online. 

De acordo com Oliveira et al. (2004), 
 

 a partir da investigação em ambientes virtuais de aprendizagem em funcionamento (WebCT, 

AulaNet e TelEduc)  foi possível identificar um conjunto de cinco ferramentas de comunicação 

síncrona (sala de aula virtual; sala de trabalho em grupo; ICQ interno; tutor online [itálico dos 

autores]; café virtual) e dez de comunicação assíncrona (lista de discussão; mural; fórum de 

discussões; debate virtual; prova virtual; e-mail; perfil; portfólio; biblioteca virtual e tira-teima), 

como as mais utilizadas(p.3)”.  

                                                                 
45 Adaptado de Palloff & Pratt (2004, p. 56) 
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Os autores acrescentam ainda que “a definição de especificidades e condições de 

uso adequado de cada uma das ferramentas, permite a garantia de que, não se 

reduplicando esforços, os estudantes possam construir, coletivamente, o seu 

conhecimento”(p.3). 

Hoje as comunidades de prática são cada vez mais rotineiras e recorrem ao 

facebook para o seu desenvolvimento. Porém, se se quiser tirar mais proveito do 

trabalho desenvolvido, sugere-se o recurso às wikispaces, sendo que existem espaços 

distintos destinados exclusivamente a professores46 e a alunos47, que poderão constituir 

verdadeiros ganhos em contextos onde a informação, os recursos bibliográficos e a 

partilha de experiências ainda está em processo de consolidação. 

Reporta-se, de seguida, ao pressuposto base destas comunidades que se tem vindo 

a discutir: a colaboração. 

 

4.4.1.A aprendizagem colaborativa em ambientes online 

Acredita-se que o desenvolvimento da aprendizagem colaborativa deverá incluir 

as dimensões do envolvimento mútuo, partilha e iniciativa conjunta (Rogers, 2000). 

Estas três dimensões permitem não só caraterizarem o processo organizacional da 

comunidade, mas também definirem as principais estratégias utilizadas para o 

desenvolvimento das atividades realizadas nos processos de aprendizagem colaborativa 

na Web (Dias, 2001). 

Analisando cada uma dessas dimensões, percebe-se que o envolvimento mútuo 

constitui um processo através do qual os membros da comunidade estabelecem uma 

atividade comum. Assim, a comunidade encontra a sua identidade, através do 

envolvimento na definição e construção de um objetivo comum. A identificação de uma 

estratégia de aprendizagem ativa no domínio da operacionalização da dimensão do 

envolvimento mútuo na comunidade, carateriza os processos de participação do aluno 

nas atividades do grupo, designadamente na integração no grupo e no seu envolvimento 

na realização das tarefas. 

Relativamente à partilha, pode-se considerar que ela compreende o processo de 

construção de um discurso e representação comuns a todos os membros da comunidade, 

o qual se desenvolve desde a forma inicial da negociação do sentido, enquanto meio de 

criação de um quadro de referência para o desenvolvimento do discurso, e no âmbito do 

qual os membros procedem à negociação das interpretações individuais e das 

                                                                 
46 http://www.wikispaces.com/content/teacher 
47 https://www.wikispaces.com/content/student 
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ambiguidades na construção da significação, assim como na criação de uma rede de 

ideias inter relacionadas, contribuindo deste modo para a integração das diferentes 

perspetivas individuais nas representações da comunidade (Dias, 2001).  

Para a implementação desta dimensão foram identificadas as seguintes estratégias: 

a aprendizagem interativa, que se desenvolve através da discussão entre pares e da 

partilha de ideias; as múltiplas perspetivas, que se realizam através da exposição aos 

comentários dos membros da comunidade e da exploração da diversidade das 

representações distribuídas. Em relação a esta última estratégia poderá ainda ser 

necessário proceder a uma exploração mais aprofundada das representações de 

conhecimento, nomeadamente nas relativas ao conhecimento complexo ou mal 

estruturado, identificando-se para o efeito a estratégia de atividade de exploração 

flexível. Esta estratégia, que se apresenta de forma complementar para as atividades 

desenvolvidas no âmbito das múltiplas perspetivas, é orientada para a promoção da 

flexibilidade cognitiva dos formandos nos processos de reestruturação do conhecimento 

e transferência para novos contextos de utilização (Spiro et al., 1995). 

A terceira e última dimensão aqui referida, iniciativa conjunta, compreende a 

implicação dos membros do grupo nos processos de criação de conhecimento no âmbito 

da comunidade, nomeadamente nos aspetos organizacionais que se manifestam na 

identificação do quadro problema, na formulação de um plano de ação e na 

responsabilização dos membros pela concretização deste mesmo plano de atividade. A 

construção colaborativa de conhecimento carateriza a estratégia de implementação da 

dimensão relativa à iniciativa conjunta, através da qual se estabelece a coautoria e 

corresponsabilização dos membros da comunidade na construção do novo 

conhecimento (Dias, 2001). 

Entende-se que o conhecimento destas dimensões são essenciais para que a 

aprendizagem colaborativa possa realmente concretizar-se. 

Efetivamente, como se pode entender, para um professor promover 

trabalhos/atividades/tarefas colaborativas, implica (na maior parte das vezes) uma 

formação prévia para que se possa perceber efetivamente a filosofia inerente a este tipo 

de trabalho, bem como conhecer e compreender as principais formas de efetivá-lo. Isto 

porque o trabalho colaborativo não se cinge aos habituais trabalhos de grupo a que o 

professor está habituado a desenvolver/promover. Existe toda uma filosofia de práticas 

relacionadas com o trabalho e aprendizagem em rede, a que o professor, caso nunca 

tenha interagido com esse tipo de ambientes, não está familiarizado, daí se considerar 

que será necessária alguma preparação prévia. 
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Um dos autores que tem estudado a questão da colaboração, também aplicada ao 

campo da psicologia, é Charles Crook. Na sua obra Computers and the Collaborative 

Experience of Learning, o autor “says the term collaboration is central to the cultural 

approach in the same way that computation is central to the cognitive tradition and 

construction to the constructivist tradition” (Crook, 1994, p.78).  Este investigador 

considera que os computadores podem fazer parte de uma experiência de aprendizagem 

colaborativa de diversas maneiras:  

 
- collaboration with computers  

- collaboration in relation to computers  

- collaboration at computers  

- collaboration around and through computers (Crook, 1994, p.79). 

 

Com o intuito de esclarecer cada uma das formas de trabalho colaborativo, o autor 

procura esclarecer, referindo que  

 
the idea of working with a computer brings to mind a solitary individual sitting at a keyboard 

working on a computer program. The program could be a computer based learning program. 

Collaboration with computers is the goal of making such programs "reproduce the social character 

of a face-to-face tutorial dialogue (Crook, 1994, p. 119).  

 

Relativamente ao outro tipo de colaboração (e relação ao computador), diz que  

 

appears to mean  tutor-student interaction about computers, not involving working at the computer, 

but supportive of work with a computer. Discussing things about computer work in a lecture might 

be an example. "This is the...sense in which pupils are engaged in some activity involving their 

teachers but where those teachers' contributions are more indirect, or mediated, or deferred. That 

is, they make only intermittent contact with the task or refer to it on occasions when it is not 

actually in progress" (Crook, 1994, p.100). 

 

No que se refere às últimas formas de colaboração, Crook afirma que 

“collaboration at computers refers to times when small groups of learners work on the 

same computer based problem at the same time. Two students helping one another with 

email software could be an example (Crook, 1994, p.101)”. Enquanto  

 
collaboration around computers refers to learners working together more informally than when a 

small group is working at a computer on a common task. Crook says that "material environments 

will constrain and facilitate a whole range of social interactions that can occur within them". So, 

collaboration between students who happen to be individually working on computers in the same 

room, may be encouraged or discouraged by the room layout.(p.101) 

 

Finalmente, para o autor,  

collaboration through computers means collaborating through networks, including the internet. It 

can range from straightforward collaboration through email and the web, through to video 

conferencing and the virtual classroom. Crook says that our concept of collaboration has to include 

circumstances in which collaboration is deslocated in time and when participants are not co-

present. This is a central feature of interacting through computers (Crook, 1994, p. 100). 
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As investigações desenvolvidas também por Johnson e Johnson(1999) 

representam referências importantes para a educação, designadamente na pesquisa sobre 

a colaboração. Na década de 70 os autores desenvolveram um método de aprendizagem 

cooperativo denominado “aprender juntos”. Para esses pesquisadores a cooperação 

fundamenta-se no desempenho de uma tarefa em grupo com um único objetivo em 

comum. Segundo Espinosa (2003),  

no grupo colaborativo todo o conhecimento é construído conjuntamente e negociado, havendo um 

fluxo de comunicação bidirecional contínuo. Enquanto no grupo cooperativo a comunicação pode 

ser unidirecional, isto é, quando algum aluno assume um papel de expertise, explicando 

determinadas idéias ao grupo, e em outros momentos é multidirecional, quando os membros do 

grupo buscam alternativas e tomam decisões. Na cooperação se produzem consultas sobre o feito 

de cada um e a colaboração vai se fazendo conjuntamente ...(pp.110-111) 

 

Segundo Ovejero (citado in Almenara, 2003), a atividade colaborativa tem em 

conta o princípio geral da intervenção - que não está relacionada ao simples somatório 

das contribuições pessoais mas, ao contrário, à interação omnilateral no âmbito da 

CVA, procurando alcançar objetivos previamente negociados no/pelo e-coletivo. Assim, 

um indivíduo apenas conseguirá obter verdadeiro êxito pessoal neste tipo de 

empreendimento pedagógico se os restantes participantes estiverem sinceramente 

envolvidos no processo dialógico da colaboração de saberes e práticas na/em rede 

(interdependência positiva).  

Considerando-se as ideias de Almenara (2003) e Espinosa (2003), percebe-se que 

a atividade colaborativa (trabalho colaborativo) pressupõe (1) a formação/promoção de 

grupos heterogéneos, evitando-se – sempre que for possível – agruparem-se os sujeitos 

reiteradamente com pessoas com as quais ele(a) já mantêm vínculos sociais; (2) a 

intenção de alcançar os objetivos pessoais e do e-coletivo; (3) a interdependência não 

hierarquizada entre os membros do grupo como forma de incentivo a uma aprendizagem 

significativa. Espinosa (2003) resume esses três pressupostos da atividade colaborativa 

ao afirmar que “o trabalho colaborativo exige dos participantes habilidades 

comunicativas; técnicas interpessoais; relações simétricas e recíprocas; desejos de 

compartilhar a resolução da tarefa (responsabilidade individual no alcance do êxito do 

grupo) (p.124).”  

Apesar da grande proliferação de comunidades virtuais de aprendizagem na/em 

rede, constata-se ainda a existência de resistências e dificuldades de convivência com 

esta modalidade de interação/comunicação mediada por computadores interconectados à 

Internet.  
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A literatura especializada justifica a "recusa" dos educadores e educandos na 

utilização deste tipo de ambiente para promoção da atividade colaborativa devido a três 

fatores: (1) os sujeitos têm que aprender a lidar com a diferença, o que sempre é algo 

complexo; (2) esses ambientes solicitam posturas intelectuais autónomas e processos 

co-laborativos de/em grupo (algo que a escolarização tradicional tem falhado em 

promover); e (3) as pessoas necessitam apropriar-se dos recursos informáticos e 

suportes tecnológicos - o que, para muitos, é algo novo e ainda distante das suas 

competências económicas e culturais (Crook, 1994, p. 120).  

Apesar dos discursos colaboracionistas renovadores e dos avanços pedagógicos já 

alcançados pelo desenvolvimento de novas práticas de ensino e de aprendizagem com o 

uso das TIC, a atividade colaborativa permanece sendo um desafio à educação formal 

em e-coletivos (Alves, Japiassu & Hetkowski, s.d.). 

Também nestes contextos de aprendizagens colaborativas, é habitual falar-se de 

software colaborativo (ou groupware). De acordo com Ellis, Gibbs e Rein (1991), 

the goal of groupware is to assist groups in communicating, in collaborating, and in coordinating 

their activities. Specifically, we define groupware as: computer-based systems that support groups 

of people engaged in a common task (or goal) and that provide an interface to a shared 

environment. The notions of a common task and a shared environment are crucial to this 

definition. This excludes multiuser systems, such as time-sharing systems, whose users may not 

share a common task (p.40). 

Ainda, segundo a mesma fonte, pode-se considerar que  

groupware can be conceived to help a face-to-face group, or a group that is distributed over many 

locations. Furthermore a groupware system can be conceived to enhance communication and 

collaboration within a real-time inter- action, or an asynchronous, non- real-time interaction (Ellis 

Gibbs e Rein,1991, p. 41) 

Como se poderá ver, na parte empírica da investigação, procura-se ter em 

consideração as várias ferramentas para proporcionar experiências colaborativas de 

ensino e de aprendizagem, com o intuito de desenvolver as competências transversais 

dos participantes: aprender a aprender, capacidade de resolver problemas, saber 

trabalhar em grupo, processar e gerir informação, habilidade de dedução e análise e 

habilidade de tomar decisões. Sabe-se porém, que nenhum destes processos, incluindo o 

desenvolvimento de habilidades nos indivíduos que conduzam a hábitos de trabalho 

colaborativos, representam ações imediatas ou desenvolvidas num curto espaço de 

tempo. 

O trabalho colaborativo, assim como o desenvolvimento de comunidades de 

aprendizagem ou comunidades de prática, pressupõe como se sabe interação. Haverá 

normas para tal? Como decorrerá a interação online? 
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4.4.2.A interação em ambientes online 

A interação em ambientes online representa assume um papel determinante para a 

motivação dos participantes, bem como um meio de comunicação imprescindível para o 

desenvolvimento de competências e conhecimentos. Analisando a origem do termo 

“interatividade”, constata-se que este  

 
apareceu na década de 1970 entre críticos da mídia unidirecional de massa e ganhou destaque 

quando adotado por informatas que buscavam um termo específico para exprimir a novidade do 

computador que substitui as herméticas linguagens alfanuméricas pelos ícones e janelas 

conversacionais que permitem interferências e modificações na tela (citado por Silva, 2006, 

Interatividade, para.2). 

 

 

De acordo com Silva (2002), 

os fundamentos da interatividade podem ser encontrados em sua complexidade na informática, no 

ciberespaço, na arte digital, na “obra aberta” e “participacionista” [aspas do autor] no início da 

década de 70. São três basicamente: 1) participação-intervenção: participar não é apenas responder 

“sim” ou “não” [aspas do autor] ou escolher uma opção dada, mas modificar a mensagem; 2) 

Bidirecionalidade-hibridação: a comunicação é a produção conjunta da emissão e de recepção, é 

co-criação, os dois pólos codificam e decodificam; 3) permutabilidade-potencialidade: a 

comunicação supõe múltiplas redes articulatórias de conexões e liberdades de trocas, associações e 

significações (p.59). 
 

Já a “palavra “virtual”, 

pode entender-se pelo menos em três sentidos, um sentido técnico ligado à informática, um sentido 

corrente e um sentido filosófico. A fascinação suscitada pela “realidade virtual” [aspas do autor] 

vem, em larga medida, da confusão entre estes três sentidos. Na acepção filosófica, é virtual o que 

só existe em potência e não em acto [itálico do autor] o campo de forças e problemas que tende a 

resolver-se numa actualização. O virtual sustenta-se a montante da concretização efectiva presente 

na semente. No sentido filosófico o virtual é evidentemente uma dimensão muito importante da 

realidade (Lévy, 2000, p. 51). 
 

Uma das potencialidades que desde cedo se identificou em relação aos ambientes 

virtuais de aprendizagem é a possibilidade de interação entre os seus utilizadores e 

consequente construção de comunidades de aprendizagem. 

A conectividade, hipertextualidade e interatividade estão no centro do que hoje se 

designa ser a revolução digital. A sociedade hoje tem traçado um caminho assente em 

pressupostos interativos, onde se recorre às TIC e aos ambientes online para a realização 

de inúmeras tarefas profissionais e pessoais. A crescente utilização das comunidades 

sociais mostra a necessidade que o indivíduo sente em manter-se “ligado” ao mundo, 

interagindo com pessoas que, muitas vezes, apenas conhece virtualmente. Hoje as 

pessoas encontram-se completamente rendidas à tecnologia, a novas forma de estar e de 

interagir, onde a presença física do indivíduo ganha uma dimensão secundária. Esta 

representa uma era absolutamente fascinante, imagine-se as próximas…Há dez anos 
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atrás, não se falava do facebook, hoje ele representa a rede social com mais percentagem 

de utilizadores no mundo! 

Como aponta Vigotsky (2000), a interação é fundamental para a organização do 

pensamento sobre um problema de forma mais elaborada, lógica e analítica, e possibilita 

a mediação dentro de um grupo orientado pelo professor ou por membro mais 

experiente desse meio. Para haver a interação num fórum online é necessário dois ou 

mais sujeitos. Para Belloni (2001), a interação é uma ação de reciprocidade entre 

pessoas que pode ser direta ou indireta (mediatizada por algum veículo técnico de 

comunicação). Contudo, a presença de professores e alunos nesse meio, só garante a 

interação se houver por parte desses sujeitos uma conceção que vá além da ideia, muito 

difundida, de fórum como uma ferramenta virtual para depósito de atividades. 

Mais do que na educação presencial, a interação entre professores e alunos no 

eLearning é importante para a manutenção do interesse dos alunos. A criação num 

ambiente online de um fórum por si mesmo não promove a interação. Essa só pode ser 

efetivada a partir da intencionalidade dos professores e alunos associada a um objetivo 

maior que é o alcance do conhecimento.  

Se se considerar que uma das grandes contribuições que a Internet trouxe para o 

eLearning foi o desenvolvimento de atividades interativas, percebe-se que a 

interatividade constitui realmente uma caraterística central de qualquer processo 

educativo, apesar de ser remetida para um segundo plano nas atividades educacionais 

presenciais. Segundo Silva (2002), “com  a educação online, o receptor não está mais 

em posição de recepção clássica, ele é convidado à livre criação, e a mensagem ganha 

sentido sob sua intervenção (p.56).” 

Assim, a interatividade entre os estudantes não representa apenas a troca de ideias, 

mas a construção, a criação de ideias, a partir de experiências relatadas por outros 

colegas. No ambiente interativo o aluno constrói o seu próprio conhecimento e 

paulatinamente, vai deixando a forma tradicional de trabalho nas aulas mais 

convencionais. 

O que se espera do docente que interage com os estudantes é a possibilidade de 

construção de conhecimento, ou seja a coconstrução do mesmo. O professor “entra em 

cena” no ambiente online apenas para propor problemas e provocar situações. Neste 

caso o aluno deixa de assumir uma posição passiva e assume um papel crítico, podendo 

opinar, questionar e criticar construtivamente. É esta a posição que um estudante deve 

assumir na nossa sociedade, para puder estar preparado para todos os desafios que ela 
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lhe apresenta (Morin, 2003). Autores como Schofield et al. (2006, citados in Peres & 

Pimenta, 2011), referem que 

 

 existem várias formas no que concerne aos parâmetros de interactividade (…) para além das 

formas de interactividade identificadas por Moore (Moore, 1989), aluno/conteúdo, aluno/tutor e 

aluno/aluno, adicionam outras três formas de interactividade, aluno/tecnologia, alunos/tutores e 

interactividade intrapessoal (auto-reflexão).(p.78) 

 

A comunicação aluno-aluno, ocorre entre os alunos, organizados em grupo ou 

individualmente, com ou sem a presença em tempo real do tutor (Peres & Pimenta, 

2011). Quanto à natureza do trabalho realizado, os autores referem que “tipicamente, 

em cada interacção os alunos trabalham para analisar e interpretar dados, resolver 

problemas ou partilhar informações, opiniões ou pensamentos (Hirumi, 2006 citado in 

Peres & Pimenta, 2011, p. 79). Os autores relembram ainda que tal como Hirumi (2006) 

reforça, “na interação alunos-outros, os alunos podem adquirir, interpretar e aplicar o 

conhecimento através da comunicação presencial ou online com outros indivíduos, fora 

da turma (Peres & Pimenta, 2011, p. 79)”. 

No que diz respeito à interação aluno-conteúdos, pode-se afirmar que ela ocorre 

quando os participantes acedem a um ficheiro áudio, de texto, de vídeo ou qualquer 

outro conteúdo sobre a temática em análise. A interação alunos-ferramentas, remete 

para a interação dos alunos com as ferramentas com vista ao desenvolvimento das 

tarefas propostas, com ou sem o ambiente de computador (Hirumi, 2006, citado in Peres 

& Pimenta, 2011). Fala-se de interação aluno-ambiente  

 

quando os alunos visitam um local ou trabalham com recursos fora do ambiente computacional. 

Nem todas as interacções terão de ocorrer online. Pode ser solicitado aos alunos que se dirijam a 

um determinado local, a fim de reunirem informação, observarem ou utilizarem recursos externos 

para completar uma tarefa online [itálico dos autores]  (Peres & Pimenta, 2011, p. 80). 
 

Todavia, assim como ocorre nas situações de interação social presencial, também 

a interação online tem regras. Segundo Shea (1994, citado in Kearsley, 2000), 

“interacting with others online requires some specific communications behaviors – 

conventions that have come to be called “netiquette” (p.89).” Traduzindo o termo, 

“netiqueta”, representa um conjunto de sugestões para uma “boa educação ou prescritos 

pela autoridade a ser exigido na vida social ou oficial." Por outras palavras, netiqueta é 

um conjunto de regras para se comportar adequadamente online ( citado por Shea, 2011, 

Introdução, para.1).” 
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Faz-se aqui alusão ao conjunto de regras propostas por Shea (2001), atendendo à 

sua importância para utilizadores inexperientes, sendo que estas poderão ser 

aprofundadas noutros espaços.48 As regras essenciais de netiqueta são as seguintes: 

- Regra 1: Lembre-se do Humano 

- Regra 2: Siga os mesmos padrões de comportamento on-line que você siga na vida real 

- Regra 3: Saber onde você está no ciberespaço 

- Regra 4: Respeito o tempo das outras pessoas e largura de banda 

- Regra 5: Faça-se uma boa aparência em linha 

- Regra 6: Compartilhar conhecimento especializado 

- Regra 7: Ajude a manter flame wars sob controle 

- Regra 8: Respeito a privacidade de outras pessoas 

- Regra 9: Não abusar do seu poder 

- Regra 10: Seja tolerante a erros de outras pessoas (citado por Shea, 2011, Regras fundamentais 

dos netiqueta, para.1).” 

 

 

Este conjunto de regras regula a interação online, possibilitando o seu bom 

desenvolvimento. 

 

 

Em síntese… 

Neste capítulo discorreu-se sobre algumas temáticas importantes no contexto 

desta investigação, que tratando-se de um contexto educativo com poucos hábitos de 

práticas pedagógicas com recurso a ambientes online e com relativamente escassos 

recursos bibliográficos referentes a estas temáticas, exigiu mais algum desenvolvimento 

referente a algumas das temáticas consideradas mais pertinentes. Procurou-se , ainda 

que sucintamente, abordar alguns aspetos relacionados com os ambientes online, 

passando-se depois a uma breve reflexão inerente ao elearning e ao blearning, onde se 

procurou destacar as principais diferenças entre as duas modalidades de EaD, 

procurando-se fundamentar a opção pelo bLearning nesta IA 

Nesse contexto, falou-se brevemente da importância que os MOOC assumem no 

contexto mundial, visando-se ainda salientar a importância do tutor nos contextos dos 

cursos online. Considerou-se ainda relevante destacar a relevância da Web 2.0 nos 

ambientes online, assim como um meio para alcance dos objetivos preconizados, 

atendendo a que na segunda parte da investigação serão sugeridas várias ferramentas, 

serviços e aplicações para a dinamização dos contextos educativos com ambientes 

online. 

Procurou-se, por último ainda destacar alguns dos aspetos considerados 

determinantes na dinamização de um curso online, designadamente a colaboração e 

                                                                 
48 Para aprofundamento desta temática, consultar: http://www.albion.com/netiquette/corerules.html ou em Kearsley, 

2000 

http://www.albion.com/netiquette/rule1.html
http://www.albion.com/netiquette/rule2.html
http://www.albion.com/netiquette/rule3.html
http://www.albion.com/netiquette/rule4.html
http://www.albion.com/netiquette/rule5.html
http://www.albion.com/netiquette/rule6.html
http://www.albion.com/netiquette/rule7.html
http://www.albion.com/netiquette/rule8.html
http://www.albion.com/netiquette/rule9.html
http://www.albion.com/netiquette/rule10.html
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interação, tidos como aspetos transversais desta investigação, que neste capítulo foram 

abordados na sequência da importância das comunidades de aprendizagem virtuais. A 

este propósito, finalizou-se o capítulo com uma breve referência às normas para a 

interação online (netiqueta). 
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CAPÍTULO V  

INCLUSÃO DIGITAL: UM “MUNDU NOVU” PARA CABO VERDE 

 

 
One of the most immediate results of the information 

explosion is that the information part of what we 

know becomes out of date very quickly and must 

either be replaced with new information, or at least 

frequent “topping up” (…) Education is no longer a 

process of acquiring knowledge in preparation for 

life and work, but a process of first preparing and 

then “reparing” knowledge throughout the life span.  

 

Moore & Kearsley, 2012, p. 27
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escreve-se agora o contexto de desenvolvimento desta investigação, de 

forma a proporcionar um melhor entendimento desta realidade, atendendo 

que poderá ajudar a compreender determinadas particularidades e assim 

apoiar na compreensão global das medidas e ações realizadas aquando a implementação 

do b-curso SuperVisão de estágio. Assim, visou-se num primeiro momento aludir à 

inclusão digital em Cabo Verde,  e posteriormente realizar  uma breve abordagem da 

infoinclusão, na Uni-CV, destacando-se a importância do programa Mundu Novu na 

educação em Cabo Verde, aludindo de seguida a algumas questões relacionadas com a 

formação dos professores em Cabo Verde, com particular destaque para a sua realização 

com recurso a inovações pedagógicas, como forma de procurar desenvolver/aperfeiçoar 

os contextos profissionais e formativos dos docentes no país. 

 

 5.1.Contexto do estudo 

Cabo Verde é um país com caraterísticas muito próprias, cuja realidade 

obviamente é substancialmente diferenciada da de um país europeu, pelo que 

considerou-se importante destacar alguns aspetos que são, nesta ótica, essenciais para se 

compreender o contexto desta investigação.  

A população residente no país, resulta de uma mestiçagem entre colonos europeus 

e escravos africanos que se fundiram num só povo: o crioulo, que representa, segundo 

resultados do censo 2010 do Instituto Nacional de Estatística de Cabo Verde, cerca 

de 500.585 habitantes  (2012) numa proporção de 48% homens/52% mulheres, embora 

à nascença a mesma seja de 51% masculino/49% feminino. Concentrando-se 

essencialmente nos meios urbanos (61% da população; 55% em 2005), sendo que 

Santiago é a ilha mais populosa, local onde decorre a IA, com mais de 56% dos 

habitantes (50% em 2005), seguindo-se São Vicente (15%) e Santo Antão (9%; 11% em 

2005).49 Segundo a Unicef(2011), Cabo Verde 

 

É um arquipélago com 10 ilhas (sendo uma desabitada) e 13 ilhotas, situado a cerca de 450 

quilómetros ao largo da costa da África Ocidental. O país dispõe de 4,033 mil km quadrados de 

área e 700 mil km quadrados de Zona Económica Exclusiva (ZEE). As ilhas são divididas em dois 

grupos que não possuem funções administrativas, mas que historicamente apresentam diferenças 

que acabam por marcar o desenvolvimento social da sua população. Enquanto as ilhas do 

Sotavento (Santiago, Fogo, Maio e Brava) sofreram mais com o tráfico de escravos, as ilhas do 

Barlavento (São Vicente, Santo Antão, Sal, Boa Vista, São Nicolau e Santa Luzia) não foram 

submetidas a este fenómeno, o que acaba por trazer algumas diferenciações na maneira que a sua 

própria população vê a divisão social do país, mas que não impede que esta mesma população 

tenha um sentimento de união do país. (p. 20) 

                                                                 
49 http://www.portugalcaboverde.com/item1.php?lang=1eid_channel=23eid_page=133 (acedido em 04 de maio de 

2014) 
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Considera-se que este último aspeto, relativo à união do país, apesar de muito 

sensível, é muito importante, pois reflete formas de ser, estar e sentir, até mesmo na 

educação.  

O arquipélago enfrenta condições relativamente difíceis que determinam a 

sustentabilidade do próprio país, pois  

 

devido ao clima semiárido que é presente em grande parte do país, várias regiões sofrem com a 

pouca disponibilidade de água. Mesmo na época das chuvas a pluviosidade é mal distribuída no 

tempo e no espaço, fazendo com que o país explore outras técnicas para aumentar a 

disponibilidade de recursos hídricos para consumo humano, animal e produção agrícola. Este fator, 

conjuntamente a formação rochosa vulcânica do seu território, faz com que apenas 10% das suas 

terras sejam aráveis com técnicas comuns, deixando o país susceptível ao mercado internacional 

de alimentos, e, consequentemente, às variações de preços (Unicef, 2011, p. 20). 

 

No que se refere ao Índice de Desenvolvimento Humano (IDH) de Cabo Verde, 

entre 2000 e 2010, este aumentou de 0,500 para 0,534, o que em comparação com a 

média dos países da África subsahariana, representa um melhor desempenho. Essa 

melhoria acompanha o progresso que Cabo Verde tem atingido em várias frentes, quer 

na alfabetização, quer na garantia do acesso aos cuidados primários de saúde e aumento 

da esperança de vida (Unicef, 2011, p. 21). 

O país é considerado um país de desenvolvimento médio50, que apesar dos 

diversos ganhos obtidos ao longo dos anos, manifesta também alguns problemas como 

por exemplo a questão da pobreza que habitualmente está presente nas zonas mais rurais 

nas diversas ilhas do arquipélago. Como se destacou no referido relatório,“apesar da 

redução significativa da pobreza entre 2001 e 2007 (de 36,7% da população para 

26,6%), neste último ano, 2007,Cabo Verde ainda possuía uma população de quase 118 

mil pessoas vivendo em condições de pobreza. Do total de pobres 72% vive no meio 

rural, 56% são mulheres e 95% não tem instrução formal ou tem apenas o ensino 

básico.” 

  Estes dados espelham a realidade do país, que é constituído sobretudo por 

famílias monoparentais, sendo que o chefe de família, habitualmente é uma mulher com 

uma situação de empregabilidade extremamente precária, onde normalmente tem a seu 

cargo mais do que um filho.  

                                                                 
50 Em 2008 no Jornal Expresso sapo online (http://expresso.sapo.pt/arquipelago-passa-hoje-a-ser-pais-de-

desenvolvimento-medio=f205442#ixzz35qXxm3bf) podia ler-se que Cabo Verde deixa, a partir de hoje, de fazer 

parte do grupo dos Países Menos Avançados (PMA), a que pertence desde 1977, para passar a ser um País de 

Desenvolvimento Médio. Esta "promoção" decidida pelas Nações Unidas em Dezembro de 2004, deve-se ao facto de 

Cabo Verde preencher dois dos três critérios exigidos para um País de Desenvolvimento Médio ao ter subido o seu 

Índice de Desenvolvimento Humano e o rendimento per capita. 
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Fazendo ainda menção ao relatório elaborado pela Unicef (2011), pode perceber-

se que as famílias são 

 

chefiadas por mulheres, ou seja, esta é a responsável pelas condições sociais e económicas do 

agregado. Desta maneira, Cabo Verde apresenta uma situação de famílias relativamente 

numerosas, onde principalmente a mulher assume a responsabilidade do bem-estar da família, haja 

vista que aproximadamente 50% das crianças no país não vivem com o pai. Em 2005, dados do 

IDRSII, demonstraram que cerca de 38% das crianças viviam apenas com a mãe, embora na quase 

totalidade dos casos o pai estivesse vivo (92%) (p.14). 

 

Estes dados mostram claramente que a “sobrevivência do estudante” no sistema 

começa a ser “ameaçada” desde o ensino secundário, que por não ser gratuito, “tende a 

ser percebido como uma despesa e não como um investimento por parte das famílias, 

podendo provocar a saída dos adolescentes da escola antes do término do nível 

secundário” (Unicef, 2011, p. 17). 

 

Como se pode compreender, a situação sócio-económica das famílias determina o 

acesso à escolaridade e esta última é assumida como uma mudança na situação familiar, 

podendo constituir uma espécie de “renda” para a mesma. Por outras palavras, as 

famílias, cujos filhos têm graus académicos mais elevados, terão mais acesso a trabalhos 

qualificados e, portanto, a uma situação económica melhor. Assim, terão também o 

“dever” de apoiar financeiramente a sua família “de origem”. 

Este relatório mostra dados importantes também relativamente à repetência dos 

alunos, pois esta já é alta a partir do 2º ano do ensino básico (o correspondente ao 

segundo ano do primeiro ciclo em Portugal). 

Inerente ao sistema educativo cabo-verdiano, apesar de não se ter a pretensão de 

realizar uma análise minuciosa da questão, ainda existem alguns aspetos que são 

importantes para compreender a realidade educativa dos  participantes no estudo, como 

sendo por exemplo a questão da língua e a desfasagem idade-classe. 

Em Cabo Verde, fala-se sobretudo crioulo, ou a língua cabo-verdiana, apesar de a 

língua oficial do país ser a portuguesa. Isso significa, que na maior parte dos casos, a 

criança só entra em contacto com a língua portuguesa aos seis anos de idade, quando 

ingressa na 1ª classe. Ora, daí advêm vários problemas, que a acompanham durante todo 

o seu percurso escolar, que podem ser ou não agravados pela qualidade e eficácia do 

professor que a  “acolhe” nesses primeiros anos e nos subsequentes. Conforme o 

relatório da Unicef (2011) destaca,  
 

não se sabe até que ponto o contacto das crianças com o português durante a fase pré-escolar 

facilita o aprendizado. Mas é facto que no primeiro ano do ensino básico já se espera a 

familiaridade da criança de 6 anos com o português, o que pode vir a ser um fator de desigualdade 

presente no país, tendo em conta que apenas uma parcela da população tem o acesso à pré-
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alfabetização em português durante a pré-escola. Enquanto o alargamento da escolaridade 

obrigatória é muito bem visto como elemento estratégico de desenvolvimento do país, este 

alargamento se dará com a obrigação das crianças cursarem a 7ª e 8ª classes. Fica o desafio para o 

país em fazer o alargamento, mas começando por baixo, pela obrigatoriedade – ou da 

disponibilização – do pré-escolar.(p.87) 

 

Ora a língua portuguesa acaba por constituir um aspeto determinante para o 

sucesso escolar, na medida em que permite a interação, compreensão, análise, leitura, 

estudo, de entre muitas outras competências, abrindo novos horizontes a quem a domine 

bem, em detrimento dos que não estão familiarizados com a língua portuguesa e não 

gostam particularmente dela, percecionando-a como uma língua estrangeira difícil de 

dominar. Apesar de ainda não existirem estudos a respeito (pelo menos que se conheça), 

em Cabo Verde, relativamente a essas questões no ensino superior, ainda se encontram 

muitos estudantes com muitas dificuldades na expressão oral e escrita em língua 

portuguesa e também com fraco domínio de outras línguas, como sendo o inglês e o 

francês. Se de uma linguagem se tratasse (que para alguns é realmente disso que se 

trata!), dir-se-ia que o mesmo acontece em relação à familiarização com as tecnologias, 

atendendo a que a maioria dos estudantes não são nativos digitais. 

No que se refere às taxas de abandono escolar, como ficou subentendido, as 

principais razões para que tal ocorra prendem-se com o fator sócio económico da 

família. Assim,  

 
 a desfasagem  idade-classe dos estudantes é uma medida de eficiência interna do sistema. Cabo 

Verde apresenta números muito altos para este indicador, com mais de 50% dos seus alunos na 

rede pública de ensino estão na classe errada para sua idade. Quase 79% dos alunos que se 

encontravam estudando no 12º ano no ano lectivo 2009/2010 já deveriam ter finalizado seus 

estudos (Unicef, 2011, p. 15). 

 

Assim, estima-se que mais de metade dos estudantes que ingressam no ensino 

superior (designadamente na Uni-CV) têm mais do que 18 anos (idade habitual de 

acesso ao ensino superior). Acresce-se ainda a esta questão o facto de muitos estudantes 

ingressarem no ensino superior apenas quando conseguem custear os seus estudos, o 

que corrobora também estes dados. 

O acesso ao ensino superior, que não é de caráter obrigatório, é também 

percecionado como uma opção válida para uma condição de vida melhor. Contudo, 

também é determinado pelos aspetos sócio económicos, como anteriormente referido, 

assim como toda a sobrevivência do aluno no sistema educativo cabo-verdiano, senão, 

veja-se: 
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comparando o grupo de crianças menos favorecidas ao das mais favorecidas, chega-se a conclusão 

de que ambos teriam as mesmas chances de entrar no ensino básico, no entanto, a partir daí as 

chances de se aceder aos diferentes níveis de ensino seria completamente oposta, mostrando que 

aqueles meninos de famílias pobres no meio rural têm chances muito baixas de terminarem seus 

estudos secundários. Comparando as crianças de famílias mais ricas com as crianças de famílias 

mais pobres, o acesso ao ensino superior é 11,5 vezes superior para as crianças pertencentes às 

famílias mais ricas. Enquanto 23 em cada 100 crianças de famílias mais ricas vão chegar à 

universidade, apenas 2 em cada 100 vindas de famílias pobres tem chances de cursar o ensino 

superior (Unicef, 2011, p. 17). 

 

A Uni-CV representa para muitas famílias a possibilidade de acesso à educação 

superior e por ser a única universidade pública do país, muitas vezes parece que a ela 

está associada a possibilidade de todos puderem frequentar o ensino superior. Contudo, 

as propinas, apesar de inferiores às praticadas nas instituições de ensino superior 

privado, acabam por limitar o acesso de muitos estudantes. 

Atendendo a que uma das temáticas centrais desta investigação está relacionada 

com a formação e profissionalização de professores de ensino secundário em Cabo 

Verde, entendeu-se pertinente destacar as principais particularidades desse contexto, 

pelo que se retoma aqui a formação contínua, agora mais centradas em Cabo Verde. 

  

5.2. Cenários de formação (Des)contínua em Cabo Verde 

Numa altura em que Cabo Verde começa a implementar as alterações curriculares, 

provenientes da recente revisão curricular, torna-se imprescindível, para o sucesso da 

educação no país, que todos os docentes possam apropriar-se não só dos conteúdos 

científicos inerentes a cada uma das áreas disciplinares, mas também das metodologias 

para os trabalharem. Atendendo a que o modelo adotado pelo Ministério da Educação 

de Cabo Verde foi a abordagem por competências, o docente necessita de assumir uma 

postura relativamente diferenciada da que até então estaria habituado, pelo que é 

necessário dotá-lo de saberes-fazer para que este possa desempenhar eficazmente o seu 

papel. Quem terá, então, o dever de capacitar o docente? 

Não se pode deixar de subscrever Silva (2008) quando refere que  

 

os desafios de uma sociedade em contínua mudança apresentam novas exigências, tanto a cidadãos 

individualmente considerados, quanto aos sistemas organizacionais, e reclamam respostas 

adequadas, justificando, em grande medida, a ênfase que a partir dos anos 60 tem sido dada à 

educação de adultos, educação permanente, formação contínua, formação profissional, formação 

ao longo da vida.(p.95) 

 

Porém, o Decreto-Lei nº 207/96, da Lei Portuguesa, no seu artigo 7º refere na sua 

introdução que: 
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continuam a considerar-se as instituições de ensino superior como especialmente vocacionadas 

para a formação contínua, facultando-se, porém  a possibilidade de, ao lado destas, outras 

entidades poderem levar a cabo ações de formação. (…) Salienta-se, por último, que todas as 

entidades formadoras previstas, para o serem, se têm de sujeitar a um processo de acreditação. 

 

Cabo Verde, como se tem referido, ainda não tem um sistema de formação 

contínua implementado, nem tão pouco normativos que regulem esta atividade.  

Parece evidente que a formação contínua poderá ajudar a colmatar imensas 

dificuldades que atualmente ainda existem no seio das instituições, pois ela contribui 

para a profissionalização dos agentes educativas, dando continuidade à sua formação ao 

longo da vida, como hoje, cada vez mais se exige. Dada a descontinuidade geográfica 

do país, pode-se recorrer a outras modalidades de formação, privilegiando assim todos 

os docentes que estão espalhados por todas as ilhas do arquipélago. Desta forma, estar-

se-ia a contribuir para a descentralização dos recursos e do conhecimento, garantindo 

um acesso igualitário em termos de formação a todos os docentes do país. 

O caminho para a institucionalização da formação contínua é realmente complexo 

e urgente, talvez até como um meio para complementar a formação de formadores em 

TIC, missão já “abraçada” pelo programa Mundu Novu (que será descrito mais adiante 

neste capítulo) mas que carece ainda de algum reforço, acompanhamento e 

continuidade. Com tantas carências que existem a nível da formação no país, porque 

não recorrer à única universidade pública como pioneira na criação de um centro de 

formação e ingressar no caminho da formação de professores, que de certa forma esteve 

na origem da sua criação, aquando ainda era Instituto Superior de Educação? A Uni-CV 

tem todos os recursos físicos e humanos para traçar o caminho da formação contínua e 

é, um pouco com esse ensejo, que se aponta aqui algumas linhas orientadoras com o 

intento de ajudar a perceber um pouco melhor o desafio existente, bem como os 

caminhos para trilhá-lo. 

Entende-se que os desafios que se colocam são enormes, mas poderão ser 

realizados simultaneamente: introdução da formação contínua no quotidiano dos 

docentes, sendo que esta poderá ser efetuada, recorrendo essencialmente ao bLearning, 

numa primeira fase e em fases, posteriores, eventualmente também no regime de 

eLearning.  

A Uni-CV vai assumindo-se como um centro de excelência para a educação no 

país e em África, pelo que começa a estar munida de melhores condições para a 

implementação do primeiro centro de formação contínua de professores, estabelecendo, 

naturalmente parcerias com o Ministério da Educação e do Desporto e outras 
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instituições que se afigurem importantes para este desiderato. A Uni-CV estabeleceu 

parcerias que muitas universidades de referência no mundo, permitindo-lhe, por 

exemplo, realizar defesas de mestrado a distância, com recurso à videoconferência, bem 

como tem vindo, paulatinamente, a apostar na implementação das modalidades de 

ensino a distância nas práticas do quotidiano dos seus docentes e discentes. Como 

universidade em rede, ela está cada vez mais aberta à partilha, colaboração, cooperação, 

mais voltada para o acompanhamento da sociedade de informação, pelo que, 

consolidando os seus pontos mais fracos, poderá perfeitamente dar resposta a este 

desafio da formação contínua a distância, de entre outros. 

A demanda pela formação contínua tem sido crescente, como se comprovou com 

a realização do projeto Edulink, implementado na Uni-CV entre 2009 e 2011, conforme 

se descreveu no capítulo I. Durante o seu desenvolvimento, percebeu-se que a demanda 

pela formação nas escolas secundárias era muita e também era crescente. Dinamizou-se, 

em consequência, a pedido de uma das Escolas Secundárias da Ilha do Sal, uma 

formação inerente à introdução das TIC nas escolas, o que demostrou que também as 

escolas têm consciência das suas necessidades, apenas têm alguma dificuldade na sua 

superação, principalmente as que não estão na capital do país, que acabam por enfrentar 

situações mais complexas. 

Ainda, outro estudo exploratório realizado no âmbito da disciplina de FPS em 

Cabo Verde por Rodrigues (2009) sobre o eLearning na formação contínua de 

professores mostrou que  

 
a opção pelo EaD, como alternativa metodológica e como nova abordagem pedagógica e 

formativa, baseada em pressupostos teóricos modernos sobre a aprendizagem poderá representar, 

provavelmente, uma viragem na política de formação de professores em Cabo Verde. Essa 

viragem, decerto, irá provocar um conjunto de mudanças, tanto a nível pessoal como a nível 

institucional, já que o recurso ao e-Learning poderá possibilitar um conjunto de vantagens, tais 

como a possibilidade de se realizar uma aprendizagem séria, comprometida, bem concebida e 

baseada num ambiente de aprendizagem colaborativo, isto para além da diminuição das 

deslocações e da redução de custos em comparação com regimes de aprendizagem 

presenciais/tradicionais. (p.193)  
 

Apesar dos benefícios da formação contínua serem imensos, não se pode esquecer 

que ela poderá não ser percecionada pelos docentes como uma mais-valia, atendendo a 

que acarreta tempo, dedicação e alguma continuidade, mas principalmente, por no 

momento, não contribuir para a sua evolução na carreira. Daí se considerar, que à 

semelhança do que ocorre um pouco por todo o lado, que há necessidade de incentivos 

por parte do Ministério da Educação para que o docente se senta mais motivado. 
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Assim, como afirma João Formosinho (citado in Silva, 2000), “a formação 

contínua é sequencial à formação inicial, e claramente distinta desta” (p. 96). Isto 

porque, segundo o autor, 

 
 o conceito de formação contínua distingue-se essencialmente do de formação inicial não pelos 

conteúdos ou metodologias de formação, mas pelos destinatários, sendo que é oferecida a pessoas 

em condição de adultos, com experiência de ensino, o que influencia os conteúdos e as 

metodologias desta formação por oposição às da formação inicial oferecida geralmente a jovens 

sem experiência de ensino.(p.96) 

 

No caso de Cabo Verde, porventura, a realidade poderá ser um pouco diferente, na 

medida em que uma percentagem considerável de estudantes da Uni-CV  é trabalhador 

estudante, sendo que muitos deles trabalham com a educação. Contudo, é importante 

ter-se em consideração que o contexto da formação tem de necessariamente ser 

diferenciado do contexto de uma sala de aula habitual. O formador terá de ser 

extremamente competente para conseguir dinamizar as temáticas que pretende abordar, 

de uma forma ativa, fazendo com que os formandos participem, partilhem experiências, 

coconstruam conhecimentos, estabeleçam redes de interajuda que perdurem, assim 

como se mencionou no capítulo III. 

Quando os centros de formação são criados, sustentados por uma equipa “que 

veste a camisola”, que se encontra completamente empenhada na sua prossecução, 

facilmente se consegue encontrar pessoas que além da vertente mais administrativa, têm 

também um apreço particular pela formação, podendo, portanto dedicar-se também a 

essa função, aliando uma “valência à outra”. Porém, porquê investir na formação? 

Porque devem os professores, Cabo Verde, estarem interessados em fazer formação 

contínua, se esta ainda não lhes garante um melhoramento na carreira profissional? 

Apesar de muitas outras questões puderem aqui serem colocadas, considera-se a 

resposta continua ser a mesma: apenas uma formação de qualidade permite dar resposta 

aos desafios diários que a docência coloca.  

A formação inicial, assim como o próprio nome indica, representa apenas o 

princípio, a base mínima exigida ao professor para que este possa desempenhar a sua 

profissão. Mas para que ele a faça bem, com a exigência que lhe é inerente e natural, 

muito mais será necessário. Porém, o investimento principal, sem o qual nada se poderá 

fazer, terá efetivamente ser dele próprio. A formação contínua não representa/não 

deverá representar um tempo mal aproveitado, nem deverá ser negligenciada para 

segundo plano, pois, em algumas fases do percurso do docente, esta poderá realmente 

representar um meio para alcançar diversas finalidades. 
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Outro aspeto a ter em consideração, prende-se como a formação é 

desenhada/planificada. Ou seja, em Portugal, como por exemplo, 
 

nas práticas de formação contínua de professores, têm sido privilegiados os cursos, os módulos e 

os seminários, aos quais subjaz uma metodologia suportada por uma racionalidade técnico-

instrumental, fundamentalmente orientada para a exterioridade dos sujeitos em formação. Nestas 

modalidades de formação, o papel e o poder do formador é relevado em detrimento da 

participação, da análise crítica e reflexiva dos formandos (professores), incidindo 

preponderantemente na preocupação individual dos professores.(Silva, 2008, p. 99).  

 

Não é este, de todo o “modelo” a seguir para Cabo Verde.  Assim, o formador terá 

de recorrer a estratégias de trabalho que possam melhor adaptar-se aos adultos, como os 

debates/discussões, método/técnica do estudo de caso, brainstormings, role-plays. Os 

métodos expositivos, assim como começa a ocorrer cada vez mais frequentemente no 

contexto de sala de aula, poderão, à partida afastar os formandos, contribuindo para a 

diminuição do interesse na temática em análise e, consequentemente, na formação 

contínua. A responsabilidade que acaba por ser atribuída ao formador é enorme, pelo 

que este deverá ser selecionado de entre os melhores, devendo também possuir 

caraterísticas como: espírito inovador, gosto pelo trabalho em equipa, flexibilidade, 

dinamismo e sobretudo, deve nutrir um gosto particular pela formação, por outras 

palavras, por aquilo que faz e pelo projeto que se encontra envolvido.  

Todavia, existem, contudo outras modalidades de formação que parecem ser as 

mais indicadas para o contexto em análise, designadamente  

 

as oficinas de formação, os projectos e os círculos de estudos, as quais têm inerentes a mobilização 

e iniciativa dos professores a partir dos seus contextos de trabalho. Privilegiando a iniciativa, o 

saber experiencial, as características contextuais em que se desenvolve a prática dos professores, 

estas modalidades são potenciadoras de sinergias que articulam o conhecimento não-formal, 

experiencial com o conhecimento formal (Usher e Bryant 1992), numa lógica interactiva em que a 

acção, a investigação e a formação estão presentes (Silva, 2008, p. 99). 

 

O objetivo aqui nesta IA não é replicar os modelos e práticas de outros países 

para Cabo Verde, conforme já se referenciou no capítulo III, mas apenas referenciar 

alguns dos normativos de Portugal referentes à implementação e surgimento da 

formação contínua, por se considerar que eles, em alguns casos, poderão ajudar a 

compreender melhor a questão e apoiar no desenvolvimento regulamentar que o país 

terá de fazer quando pretender implementar a formação contínua como requisito para a 

progressão na carreira do docente. 

Apesar de não se pretender identificar aqui todas as condições necessárias para o 

desenvolvimento/implementação oficial da formação contínua em Cabo Verde, não se 

pode deixar de destacar aqui a urgência dessa medida, reforçando a ideia de que a 

investigação que tem sido feita no país a nível das TIC e ambientes online, educação a 



 

180 
 

distância e afins, representa um importante investimento para um eventual arranque da 

formação, com recurso aos ambientes online, de maneira, a se chegar à maior parte das 

ilhas, sem despender excessivos recursos financeiros, por exemplo com formadores. 

Todavia, a formação contínua não deverá ser exclusivamente pautada pelas TIC e 

ambientes online, mas sim contar com as mesmos para o desenvolvimento das ações. 

Afigura-se ainda relevante acrescentar que “a formação continuada é uma 

exigência da atividade profissional no mundo atual não podendo ser reduzida a uma 

ação compensatória de fragilidades da formação inicial” (Medeiros, 2010, p. 63). 

Como se tem referido, não se pode de forma alguma descurar o facto de um 

número considerável de estudantes51 da Uni-CV já estarem no sistema educativo, como 

professores, tendo experiências que se devem serem valorizadas. Assim, como afirma 

Nóvoa (1992a), 

 
é preciso investir positivamente os saberes de que o professor é portador, trabalhando-os de um 

ponto de vista teórico e conceptual. Os problemas da prática profissional docente não são 

meramente instrumentais; todos eles comportam situações problemáticas que obrigam a decisões 

num terreno de grande complexidade, incerteza, singularidade e de conflito de valores (Schön, 

1990). As situações que os professores são obrigados a enfrentar (e a resolver) apresentam 

características únicas, exigindo portanto respostas únicas: o profissional competente possui 

capacidades de auto-desenvolvimento reflexivo (p.16). 

 

Assim,  

é preciso trabalhar no sentido da diversificação dos modelos e das práticas de formação, 

instituindo novas relações dos professores com o saber pedagógico e científico. A formação passa 

pela experimentação, pela inovação, pelo ensaio de novos modos de trabalho pedagógico. E por 

uma reflexão crítica sobre a sua utilização. A formação passa por processos de investigação, 

directamente articulados com as práticas educativas  (Nóvoa, 1992a, p. 16). 

 

Parece ser consensual que é necessário trabalhar para a mudança nas escolas, esta 

é necessária, porque a sociedade está em permanente dinâmica e porque os alunos 

também. Assim, urge reajustar-se, pelo que se  entende que  

 
a formação de professores deve ser concebida como uma das componentes da mudança, em 

conexão estreita com outros sectores e áreas de intervenção, e não como uma espécie de condição 

prévia da mudança. A formação não se faz antes da mudança, faz-se durante, produz-se nesse 

esforço de inovação e de procura dos melhores percursos para a transformação da escola. É esta 

perspectiva ecológica de mudança interactiva dos profissionais e dos contextos que dá um novo 

sentido às práticas de formação de professores centradas nas escolas (Nóvoa, 1992a, p. 17). 

 

Viu-se que o governo de Cabo Verde, através dos seus programas, 

designadamente o Mundu Novu, um dos pilares do Programa Estratégico para a 

Sociedade da Informação (PESI), conforme oportunamente se discutirá, já começou a 

                                                                 
51 Sabe-se que foi iniciado um estudo em 2009 que visava, de entre outros objetivos, perceber quantos dos estudantes 

da instituição trabalhavam como docentes nas escolas da ilha, mas atendendo a que este não foi concluído, não se 

encontrou dados concretos nesse domínio. 
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contribuir para a mudança educativa, de acordo com os moldes que considera 

importantes para o desenvolvimento do setor e do país e também conforme previsto no 

âmbito da revisão curricular. Assim, considera-se que a evolução e eventualmente 

integração nos patamares de exigência de uma sociedade global, representam a adoção 

de novas formas de trabalho, novas formas de ver os processos de ensino e de 

aprendizagem, procurando evitar o marasmo que muitos professores vivem. É com base 

nesses pressuposto que se considera que a prática pedagógica na Uni-CV deve ser 

acompanhada por um ambiente online que possa funcionar como um recurso 

permanente de acompanhamento do estudante durante todas as suas atividades e onde 

ele possa recorrer sempre que necessite de um recurso, de um conselho, de um apoio 

para a realização de qualquer atividade, independentemente de onde esteja e da hora. 

Não se ambiciona, portanto, criar modelos de ensino e de aprendizagem, nem 

receitas para o sucesso destes processos tão complexos. Não obstante, pretendeu-se 

fundar as atividades em alguns pressupostos. Questionando-se sobre como fazer para 

acompanhar os estudantes no contexto de uma nova sociedade, intrinsecamente: (i) 

interligada em rede, (ii) em interação constante, (iii) rápida nas decisões, (iv) 

globalmente informada e (v) baseada na integração de vários media digitais. Assim, 

chega-se à conclusão de que há necessidade de: (1) desenvolver novos modelos de 

ensino e de aprendizagem, (2) integrar diversos recursos e media digitais e (3) incluir 

ambientes virtuais e redes sociais (Bidarra, 2011, p. 7). 

 

5.3. A inclusão digital em Cabo Verde 

Não sendo objetivo falar da história da educação a distância no país, pode-se, no 

entanto, referir que o ensino a distância em Cabo Verde começou com a Rádio 

Educativa, nascida logo após a independência, resultado do interesse dos vários 

Ministérios em criar um projeto, a Rádio Educativa e Rural em Cabo Verde. Com a 

chegada de uma missão da UNESCO ao país (1976-1979), foram criadas as condições 

para a preparação desse projeto que visou implementar um sistema de rádio a nível 

nacional que, através de programas educativos contribuiria para o desenvolvimento do 

país (citado por Ministério de Educação e do Desporto, s.d., Educação à distância, 

para.1). 

Em 2005, foi apresentado em Cabo Verde como parte integrante do Programa do 

Governo para a VII Legislatura52, o PESI, onde se assume verdadeiramente a missão 

                                                                 
52 Aprovado pelo Conselho de Ministros na Sessão Ordinária de 06 de Outubro de 2005. 
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das TIC no desenvolvimento sustentável de Cabo Verde, traçando-se um conjunto de 

objetivos em todas as principais áreas de intervenção, que conduzirão, a médio prazo, a 

um verdadeiro desenvolvimento do país. O PESI  

 

descreve a estratégia para o desenvolvimento da Sociedade da Informação em Cabo Verde, 

representando o culminar de um processo de envolvimento alargado da sociedade cabo-verdiana e 

o início de um desafio extremamente importante para o país e para o bem-estar dos seus cidadãos. 

O PESI é o culminar de um conjunto de acções encetadas por Cabo Verde, incorporando 

orientações e trabalho realizado (República de Cabo Verde, 2005,  p.11). 

 

Não se pode realmente permanecer indiferente aos claros sinais dados pelo país no 

sentido de contribuir para o desenvolvimento de uma sociedade de informação e 

conhecimento, particularmente expressas através das medidas como a que se referiu 

anteriormente (PESI), mas também através do Plano de Ação para a Governação 

Eletrónica (PAGE), do Sistema de Informação para a saúde (SIS), do Sistema Integrado 

de Gestão Orçamental e Financeira do Estado (SIGOF), da Casa do Cidadão e através 

dos programas mais voltados diretamente para a educação, designadamente o Programa 

Mundu Novu e o Sistema de Informação e Gestão Escolar (SIGE). Todas estas, de entre 

outras, têm sido ações conduzidas pelo Núcleo Operacional para a Sociedade de 

Informação (NOSI). Além do NOSI, existe também uma comissão (Comissão 

Interministerial para a Inovação e Sociedade de Informação) que está sobre a alçada do 

Primeiro-Ministro, tem como objetivo “propor e promover políticas e estratégias de 

desenvolvimento integrado da Sociedade de Informação, onde o NOSI assume-se como 

a estrutura operacional dessa comissão, com a missão de propor e executar medidas de 

política nas áreas da inovação, da governação eletrónica e da sociedade de informação 

(“Jornal comunicar administração pública”, 2009)”. 

Neste contexto, o PESI, assume-se como  “documento de referência”, onde está 

descrita a estratégia para o desenvolvimento da SI para o país, representando o principal 

meio para o planeamento estratégico e execução operacional das políticas para a 

sociedade da informação. Este programa pretende mobilizar recursos nacionais e 

internacionais necessários, reunir as energias positivas e cooperativas a todos os níveis 

de governo central e local, públicos e privados, residentes e não residentes, cruciais para 

o sucesso da construção de uma Sociedade da Informação (República de Cabo Verde, 

2005,  p.13). 

A abordagem conceptual de suporte ao PESI assenta em sete vertentes 

fundamentais, sendo que o programa deve funcionar como um instrumento pragmático 

orientado para a ação, ligando as vertentes do modelo conceptual a pilares fundamentais 
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de intervenção na sociedade. Cada pilar dará, deste modo, lugar a intervenções 

concretas materializadas em ações e medidas calendarizadas, orçamentadas e com 

responsáveis definidos. Essas ações estão organizadas segundo eixos de intervenção. 

O PESI define cinco pilares de conteúdo - conectividade, boa governação, 

economia digital, qualidade de vida e educação - e quatro pilares de contexto: 

regulação, liderança, financiamento e medição. O pilar referente à economia digital, 

adota três eixos de atuação, sendo um deles a criação de um ambiente propício ao 

desenvolvimento de novas empresas e serviços na área das TIC e captação de 

investimento e de pessoas qualificadas, especialmente da diáspora (República de Cabo 

Verde, 2005, p.12). 

Estes pilares funcionam como um todo para o pleno desenvolvimento do país, 

porém, destaca-se apenas dois, relativos diretamente à educação e perceção da mesma 

nesta ótica no país, para que se perceba efetivamente o tipo de mobilização que se 

pretende realizar: 

 

Pilar 1 – Acessibilidade para Todos – A massificação dos serviços de informação e comunicação 

para a construção de uma Sociedade da Informação abrangente das necessidades dos diversos 

segmentos sociais e regionais de Cabo Verde, vai depender da capacidade do país de promover a 

acessibilidade ao menor custo, fomentar a coesão digital e estimular a presença universal. 

Pilar 5 – Capacitar para Inovar - O desenvolvimento económico, social e humano do país, bem 

como de uma sociedade baseada na informação, no conhecimento e na aprendizagem/ inovação 

requer um investimento na aprendizagem de novas competências em TIC em todo o ciclo 

formativo, na escola, no ensino superior e ao longo da vida, orientado para os jovens, para os 

trabalhadores e empresas, para os cientistas, para a Administração Pública, para técnicos 

profissionais e profissões emergentes e para os cidadãos em geral (PESI, pp.12-13). 

 

 

Apesar de algumas dificuldades que atualmente assolam o país e tendo em 

consideração as suas caraterísticas específicas referidas logo no início deste capítulo, 

designadamente o facto de o país ainda se debater problemas a nível do saneamento, 

água, eletricidade, acesso à Internet, informações da Agência Nacional das 

Comunicações (ANAC) de Cabo Verde e do Banco Mundial, mostram que houve um 

crescimento significativo do acesso à Internet, sendo que relativamente ao primeiro 

semestre de 2012, notou-se que “todos os serviços estão em crescimento, embora em 

ritmos muito diferentes. O serviço de internet cresceu 77% (…)” (citado por ANAC, 

2013, Indicadores estatísticos de comunicações electrónicas: Ano 2013, para. 8). Na 

mesma fonte pode-se ainda constatar que “o número de assinantes de Banda Larga 

Móvel em 2013 representou 90% do total do número de assinantes (citado por ANAC, 

2013, Indicadores estatísticos de comunicações eletrónicas: Número de assinantes e 

Taxa de Penetração, para. 1)”. Assim, é “de destacar que o serviço de internet móvel 



 

184 
 

cresceu consideravelmente em comparação com o ano anterior, na ordem de 74.5%, 

demonstrando ser o serviço das comunicações electrónicas com maior  dinâmica (citado 

por ANAC, 2013, Indicadores estatísticos de comunicações electrónicas: Número de 

assinantes e Taxa de Penetração, para. 1).” Neste contexto,  

 

evidencia-se que o acedido emtravés da Banda Larga Móvel domina a forma de acesso à Internet 

por parte dos cabo-verdianos. O acesso à internet pelo tipo de tecnologia, posiciona-se em 

primeiro lugar a Banda Larga Móvel com 90%,  depois ADLS com 7.7%, tendo este último 

decrescido em 2013 comparativamente com o ano transato. Contabilizava-se no final de 2013 um 

total de 212.745 assinantes de BLM, dos quais 78% (166.108) utilizam os  terminais móveis 

(citado por ANAC, 2013, Indicadores estatísticos de comunicações electrónicas: Número de 

assinantes e Taxa de Penetração, para. 4) 

 

Importa ainda destacar aqui o papel das praças digitais, que atualmente, 

encontram-se espalhadas um pouco por todo o país, proporcionando mais igualdade de 

oportunidades de acesso e de conectividade principalmente à população residente em 

zonas rurais. 

De acordo com a ANAC, no segundo semestre de 2012, o número de assinantes 

da Internet cresceu vertiginosamente com a adição pela primeira vez dos assinantes da 

banda larga móvel (com uma taxa de 75% de assinantes no país) (citado por ANAC, 

2013, Indicadores estatísticos de comunicações eletrónicas: Número de assinantes e 

Taxa de Penetração, para. 1). 

Considera-se imprescindível que a construção da sociedade da informação 

mergulhe as suas raízes em princípios consagrados na Constituição da República de 

Cabo Verde (Lei Constitucional n.º 1/V/99 de 23 de novembro), onde se destaca alguns 

dos ideais que são considerados essenciais: 

 

1.Todos os cidadãos têm o direito de acedido emos dados informatizados que lhes digam respeito, 

podendo exigir a sua rectificação e actualização, bem como o direito de conhecer a finalidade a 

que se destinam, nos termos da lei. 

2.É proibida a utilização dos meios informáticos para registo e tratamento de dados 

individualmente identificáveis relativos às convicções políticas, filosóficas ou ideológicas, à fé 

religiosa, à filiação partidária ou sindical ou à vida privada salvo: 

a) mediante consentimento expresso do titular; 

b) mediante autorização prevista por lei, com garantias de não discriminação; quando se destinem 

a processamento de dados estatísticos não individualmente identificáveis (Artigo 44º). 

 

Salienta-se ainda alguns pontos do artigo 47º, que se consideram importantes para 

compreender os normativos legais que protegem os direitos dos cidadãos: 

 
1.Todos têm a liberdade de exprimir e de divulgar as suas ideias pela palavra, pela imagem ou por 

qualquer outro meio, ninguém podendo ser inquietado pelas suas opiniões políticas, filosóficas, 

religiosas ou outras. 

2.Todos têm a liberdade de informar e de serem informados, procurando, recebendo e divulgando 

informações e ideias, sob qualquer forma, sem limitações, discriminações ou impedimentos. 
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4.A liberdade de expressão e de informação não justifica a ofensa à honra e consideração das 

pessoas, nem a violação do seu direito à imagem ou à reserva da intimidade da vida pessoal e 

familiar. 

5.A liberdade de expressão e de informação é ainda limitada pelo dever de protecção da infância e 

da juventude (…) (Artigo 47º). 

 

De acordo com Moore e Kearsley (2012), 

 
the digital divide – the gap between those who have and those who do not have access to the 

digital technology, an essential prerequisite for online learning – continues to receive attention of 

policy makers. Damarin (2000) described several types of access to digital technologies: those 

who own state-of-the-art computers and subscribe to an Internet service; those who have access to 

computers and the Internet at work, libraries, or other locations, and know how to use them; those 

who have rare or minimal access to computing technologies and little facility with them; those 

who experience their everyday lives untouched by computer and information technologies.(p.199) 

 

Neste contexto, na Uni-CV, pode-se ainda encontrar estudantes que se enquadram 

em cada um “dos públicos” apontados pelos autores, sendo que se espera que à medida 

que estes estudantes vão progredindo na sua formação académica, possam ir 

enriquecendo o seu conhecimento em TIC e que as condições de acesso tecnológico 

vão, progressivamente, melhorando. 

O jornal local online, A semana, afirma que “Cabo Verde é o 91º país do mundo 

com mais utilização da Internet. São 32 por cento de pessoas “online”, número 

ligeiramente inferior à média mundial que é de 32,5 por cento, indica um estudo 

divulgado esta semana pela ONU (“A Semana”, 2012)”. Pode ainda ler-se que  

 
estes números representam um crescimento exponencial do setor nos últimos anos, graças ao 

projeto Koneckta, que possibilita aos jovens o acesso gratuito à Internet nas praças digitais 

espalhadas em todos os municípios do país. Mas o objetivo, como desafiou a ministra das Infra-

estruturas, é massificar o seu uso, com os programas “Internet para Todos”53 e “Mundo Novo” em 

Cabo Verde. Mas para isso, diz, é preciso mobilizar todos os intervenientes para a redução dos 

custos. 

 

O relatório anual das TIC da União Internacional de Telecomunicações54 (UIT) de 

2013, destaca que em Cabo Verde a Internet, a par das TIC, vem ganhando importância 

                                                                 
53 “A Internet para Todos é outro programa importantíssimo e que engloba a vertente das praças Konecta que já 

existem por todo o país, com acesso livre e gratuito à Internet e que traduz esta visão geral da implementação da 

sociedade de informação em Cabo Verde, visando o acesso massificado à Internet. Nessa lógica e englobado no 

programa «Mundu Novu» está-se a avançar agora para a conectividade de todas as escolas do país, do básico às 

universidades, à rede Internet, ou seja, cada escola será uma praça Konecta.«Mundu Novu» que está a ser repensado e 

reformulado por forma a englobar as novas tecnologias e melhores soluções, nomeadamente conteúdos e acesso 

através de smartphones e tablets (recuperado de http://www.governo.cv/index.php/destaques/5182-internet-4g-em-

cabo-verde-esta-para-breve, acedido a 11 de julho de 2014)”.  

54 A missão principal do setor de desenvolvimento das telecomunicações (UIT – D) consiste em fomentar a 

cooperação e solidariedade internacional na prestação de assistência técnica e na criação, desenvolvimento e 

aperfeiçoamento de telecomunicações/equipamentos e redes de países em desenvolvimento em TIC (recuperado de 

http://www.itu.int/en/ITU-D/Pages/About.aspx, em 11 de julho de 2014). 
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na sociedade, sendo que os indicadores recentemente publicados colocam o país numa 

posição privilegiada a nível mundial e do continente africano. Cabo Verde 

 

está entre os 10 países africanos com maior taxa de penetração do uso da Internet, ocupando o 

sétimo lugar com 34,7%, atrás de Marrocos (55%), das ilhas Seicheles (47,1%), do Egito (44,1%), 

da África do Sul (41,0%), da Tunísia (41,4%), das Ilhas Maurícias (41,4 %), mas à frente da 

Nigéria (32,9%), do Sudão (21,0 %) e do Senegal (19,2%) (Assecom, 2014, Cabo Verde: país 

adota estratégia para acesso à Internet de banda larga,  para. 4) 

 

Importa referir que a ANAC tem vindo de ano para ano a assumir o seu papel 

como impulsionador do desenvolvimento das TIC em Cabo Verde, inserido num 

contexto global de desenvolvimento da Sociedade de Informação. O governo de Cabo 

Verde inseriu no seu programa de governo, um conjunto de ações coordenadas a que 

designou Cluster das TIC, pelo que a autoridade reguladora, assume o seu papel como 

entidade que representa as TIC em Cabo Verde.  

 

Um dos itens das mensagens principais do relatório realizado pelo Banco Mundial 

em Cabo Verde em maio de 2012 remetia para a introdução das TIC na educação, 

designadamente no ensino superior, 

 
Investir significativamente em infra-estruturas de Tecnologias de Informação e Comunicação 

(TIC) que liguem as populacões das ilhas, os estudantes universitários, os centros de pesquisa 

pública, as agências de servico público numa rede nacional de partilha de conhecimentos, e-

learning e inovação. Experimentar o e-learning e desenvolver programas locais adequados. 

Permitir a participação gratuita das instituições privadas na rede informática do governo (Banco 

Mundial, 2012, p. 10). 

 

Nota-se aqui a identificação das claras necessidades existentes, por exemplo no 

que se refere à dispersão geográfica do país, ressaltando-se a importância dos centros de 

pesquisa e de partilha de conhecimentos, do e-learning e da inovação. Ao longo dos 

anos, existiram claros ganhos a esse nível, conforme se mencionou anteriormente, 

através da identificação das várias medidas do governo, Porém, naturalmente existem 

alguns obstáculos, 

 

 entre estes destaca-se o elevado custo das telecomunicações. Num estudo de benchmark realizado 

em 15 países, foi possível concluir que o peso do preço das telecomunicações no rendimento 

médio de cada caboverdiano é 3 vezes superior ao da população das Seicheles, 8 vezes superior 

aos cidadãos de Portugal e 18 vezes superior aos nacionais dos EUA. Estes resultados tornam-se 

mais evidentes quando são analisados os sub-componentes de telefonia móvel, que tem um peso 

no rendimento médio dos cabo-verdianos de 16,6%, e da banda larga fixa, com um peso de 12,6% 

do rendimento médio mensal per capita. Existe também uma escassez de trabalhadores 

especializados no sector (República de Cabo Verde, 2012, p. 69). 

 

Considera-se, no entanto, que atualmente terão existido alguns ganhos 

substanciais no domínio da integração das TIC no ensino superior, atendendo a que 
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houve muitas alterações em termos de investimento nas IES, apesar de estas ainda não 

corresponderem às demandas.  

Efetivamente, hoje a Uni-CV, designadamente no Campus do Palmarejo da Praia, 

já dispõe de mais condições de acesso à Internet quer para os professores, quer para os 

estudantes do que dispunha, por exemplo,  há cinco anos, sendo que no caso destes 

últimos, principalmente, ainda são consideradas escassas. Segundo o Boletim Eletrónico 

da Uni-CV, 

 

 a Comunidade universitária é constituída por 5.011 pessoas, sendo 457 Docentes, 123 Dirigentes 

e Corpo Técnico-Administrativo e 4.431 Discentes. Oferecemos 21 Cursos Profissionalizantes 

 nos quais há 576 Discentes. Temos 7 Bacharelatos com 29 Discentes, 30 Licenciaturas dispondo 

actualmente de 3.466 Discentes,18 cursos de Mestrados com 240 Discentes, 1 curso de 

Doutoramento possuindo 10 Discentes, e 4 cursos de Complemento de Licenciatura com 110 

Discentes (Uni-CV, 2012, para.3). 

 

A comunidade universitária acima referida está dispersa pelas várias unidades 

orgâncias da Uni-CV,  

na Cidade da Praia com a Reitoria, Escola de Negócios e Governação e o Campus do Palmarejo 

que abarca os Departamentos de Ciências Sociais e Humanas e o Departamento de Ciência e 

Tecnologia. Na Cidade de Mindelo dispomos da Reitoria, Departamentos de Ciências Sociais e 

Humanas, e Departamento de Engenharias e Ciências do Mar no Campus da Ribeira de Julião. Em 

São Jorge dos Órgãos, interior de Santiago, temos a Escola de Ciências Agrárias e Ambientais 

(Uni-CV, 2012, para.2). 

 

Todavia, no Campus do Palmarejo, onde funcionam os DCT e DCSH, estão 

alocadas grande volume das graduações, sendo lá o único local onde decorrem as pós-

graduações, pelo que a solicitação das salas de informática é muita, como se pode 

compreender. Contudo, existe apenas uma sala de informática destinada aos estudantes, 

onde cada um tem períodos de utilização limitados a 60 minutos, conforme informam as 

normas de utilização da sala de informática, o que é manifestamente insuficiente para as 

suas necessidades. Porém, se não existirem outros estudantes à espera para utilizarem os 

computadores, o estudante poderá permanecer na sala durante quanto tempo necessitar. 

No entanto, o facto de atualmente os estudantes terem acesso à rede wireless na 

instituição, representa um grande ganho, pois ajuda a colmatar a dificuldade anterior. 

No que se refere aos professores, existe uma sala espaçosa com vários 

computadores para acesso à Internet, sendo que a principal dificuldade poderá estar 

relacionada com a impressão, pois existe apenas uma impressora (que não se encontra 

nessa sala) partilhada por todos os docentes da instituição, o que obviamente causa 

imensos constrangimentos. 

Se em 2004, as IES ainda não estavam “ligadas a redes de investigação 

universitária, bibliotecas virtuais ou outras instituições/organismos vocacionados para a 
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educação” (Lopes, 2004, p. 27), volvidos 10 anos, a Uni-CV já tem o seu próprio 

repositório digital55. Uma análise mais detalhada ao repositório demostra que quase não 

existem artigos ou obras disponíveis, o que poderá significar que este será um projeto 

recente e que se encontra ainda em estruturação. Porém, nota-se que tem existido um 

esforço no desenvolvimento da biblioteca da Uni-CV, catalogação de obras e aquisição 

de outras. 

No que se refere à utilização das TIC nas escolas secundárias do país, a situação 

continua a ser relativamente complexa, porém, consideravelmente melhor do que em 

200456 (essencialmente devido ao programa mundu novu), onde nos 2º e 3º ciclos do 

ensino secundário a familiarização com as tecnologias de informação e comunicação 

que é determinante para a formação de uma capacidade nacional e só estava disponível 

um computador para cada 210 alunos (Lopes, 2004, p. 28). 

O autor acrescenta que a “utilização das NTIC na gestão da educação, a situação é 

hoje muito melhor graças ao desenvolvimento de um Sistema de Informação para a 

Gestão da Educação – SIGE, no quadro do Projecto de Consolidação e Modernização da 

Educação e Formação – PROMEF” (Lopes, 2004, p. 28).  

A introdução da tecnologia na educação em Cabo Verde teve um grande impulso, 

conforme se tem referenciado, através do Núcleo de Operacional para a Sociedade de 

Informação (NOSI), que 

 enquanto estrutura de coordenação da promoção da sociedade de informação e da governação 

electrónica, abrangendo toda a administração directa e indirecta do Estado e as autarquias locais, 

cabe a missão de propor e executar as medidas de política nas áreas da inovação, da sociedade de 

informação e da governação electrónica (“ Jornal Comunicar Administração pública”, 2009). 

 

Como principais linhas de intervenção, de acordo com o II Pilar, designado Novo 

Modelo de Educação, destacam-se os seguintes objectivos: “i)a introdução da disciplina 

TIC no ensino, ii) novos conteúdos curriculares e iii) a promoção das novas 

competências do século XXI (República de Cabo Verde, 2005, p. 13).” Efetivamente 

este programa,  

 

pretende modernizar o processo de ensino através da utilização das Tecnologias de Informação e 

Comunicação, criando um novo paradigma de ensino interactivo. Além da implementação da 

tecnologia em salas de aula, o programa pretender melhorar a qualidade do ensino e da 

aprendizagem, aumentando a competitividade dos cabo-verdianos no mercado internacional 

(citado por Nosi, Objectivos principais, 2014, para.2). 

 

                                                                 
55 http://rdigital.unicv.edu.cv/  

56 Altura em que foi possível obter dados desta natureza, atendendo a que não existem dados mais recentes  neste 

domínio em concreto. 
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Este novo modelo de educação que se pretende desenvolver em Cabo Verde é 

realmente promissor, atendendo a que  

 
engloba novos programas curriculares com conteúdos interactivos e a exploração das 

potencialidades das TIC na sala de aulas. Poderão ainda ser incrementadas as disciplinas TIC nos 

currículos, quer no ensino secundário, quer sobretudo no ensino superior. Finalmente, devem ser 

promovidas as novas competências para o século XXI, que se podem revelar fundamentais para a 

economia global (citado por Programa Mundu Novu, 2013, Novo modelo de educação, para. 1) 
 

Para esta missão estão a ser desenvolvidas um conjunto de medidas, 

designadamente a introdução da disciplina de TIC, a promoção de Cursos de TIC no 

Ensino Superior, a introdução das Competências do séc. XXI, o desenvolvimento do 

Portal do Conhecimento, o projeto Escola Virtual e a introdução de Novas Técnicas 

Pedagógicas57, que irão ajudar a implementar mudanças consideráveis na educação em 

Cabo Verde. 

 

5.3.1. Um “Mundu Novu” para Cabo Verde 

A par deste investimento da universidade em prol do desenvolvimento de uma 

educação enriquecida pelas TIC, um pouco na sequência do plano de ação do PESI, 

 

o Governo de Cabo Verde lançou, em Março de 2009, o Programa Mundu Novu, um programa a 

ser implementado em 5 anos, com várias fases de execução, a ser financiado em co-parceria 

Governo/Parceiros de Cabo Verde e que dá orientações estratégicas claras para uma mudança de 

paradigma de ensino, visando a introdução de Tecnologias de Comunicação e Informação no 

sistema de ensino cabo-verdiano (citado por Lopes, 2009, As Tecnologias de Informação e 

Comunicação ao Serviço do Ensino em Cabo Verde, para.3). 

 

O programa Mundu Novu é um programa com um horizonte de implementação de 

5 anos (2009-2014), cujo foco principal é Educação e pretende dotar os 

estabelecimentos de ensino de infraestruturas tecnológicas, de conectividade e 

revolucionar as práticas pedagógicas com o uso das TIC. Afigura-se, porém, como um 

programa ainda mais abrangente que, segundo Lopes (2009) abarca seis pilares:  

 

I - Infra-estrutura tecnológica : 

1.1-Conetar as escolas à internet  

1.2 - Dotar as escolas, professores e alunos de equipamentos tecnológicos  

II - Novo modelo de ensino 

 2.1-Apoiar a revisão curricular (conteúdos modernos)  

2.2-Utilizar as TIC no Ensino por Competências (Novos Métodos de Ensino)  

III – Capacitação dos recursos  

3.1-Formar os professores nas novas metodologias de ensino (Formação de Agentes de Educação)  

3.2-Melhorar a gestão escolar com apoio nas TIC (Gestão Escolar)  

IV – Coesão social  

                                                                 
57 Para mais informações sobre o programa, sugere-se a consulta de http://www.mundunovu.gov.cv/index.php/o-

programa/novo-modelo-de-educacao 
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4.1-Reduzir a info-exclusão, por exemplo através da criação de praças digitais.  

4.2-Envolver associações e comunidades na utilização das TIC (Sociedade Civil)  

V – Empreendedorismo 

5.1-Apoiar o desenvolvimento das empresas do ramo das TIC 

5.2 – Envolver a diáspora cabo-verdiana 

VI – Sustentabilidade do programa 
 Criar condições logísticas, angariar fundos, gerir e divulgar o programa Mundu Novu. (citado por 

Lopes, 2009, As Tecnologias de Informação e Comunicação ao Serviço do Ensino em Cabo 

Verde, para.5) 

 

Tendo em atenção a importância, a abrangência, a especificidade e a necessidade 

de se garantir a implementação eficaz do Programa Mundu Novu, foi 

  

criada no Ministério da Educação e Desporto, a estrutura de coordenação e execução do Programa 

Mundu Novu designada por Gabinete do Núcleo de Coordenação do Programa Mundu Novu, 

com a finalidade de coordenar, promover e facilitar a execução dos eixos deste programa que 

dependem diretamente do sector da Educação (citado por Lopes, 2009, As Tecnologias de 

Informação e Comunicação ao Serviço do Ensino em Cabo Verde, para.8). 

 

Na Lei de Bases do Sistema Educativo, no seu capítulo IV, artigo 60º relativo às 

tecnologias de informação e comunicação e a sociedade de conhecimento, pode ver-se 

que  

 

o Estado promove a utilização das tecnologias da informação e comunicação no sistema educativo, de  modo 

a contribuir para a elevação da qualidade e da eficácia do ensino, a emergência e a consolidação 

da sociedade do conhecimento, a elevação do nível científico e tecnológico da sociedade e o exercício 

de uma cidadania participativa, crítica e interveniente 

2. O Estado desenvolve acções de formação e de investigação dirigidas aos diferentes segmentos 

da sociedade mediante integração das TIC no sistema educativo, em função dos interesses 

específicos e dos objectivos e prioridades da política educativa adoptada. 

3. O ensino recorrente ou à distância podem ser ministrados mediante recurso às novas 

tecnologias de comunicação e informação. 

 

 

No 1º ponto do artigo pode constatar-se que a pertença à sociedade do 

conhecimento e a introdução das TIC na educação é percecionada como um fator 

importante para o sucesso e eficácia do ensino, sendo também por isso que no artigo 61º 

se procura promover a conectividade gratuita em todos os estabelecimentos públicos de 

ensino, “visando universalizar o acesso ao conhecimento e promover hábitos de 

pesquisa” (Artigo 61º, LBSE). 

O programa mundu novu abarca alguns pressupostos que poderão ser 

considerados absolutamente revolucionários para o contexto e que se forem alcançados, 

irão, com certeza colocar o país como uma referência em África, a nível das tecnologias 

educativas. O programa pretende criar uma nova abordagem da educação no país, 

 

o novo modelo de educação em Cabo Verde engloba novos programas curriculares com conteúdos 

interactivos e a exploração das potencialidades das TIC na sala de aulas. Poderão ainda ser 

incrementadas as disciplinas TIC nos currículos, quer no ensino secundário, quer sobretudo no 

ensino superior. Finalmente, devem ser promovidas as novas competências para o século XXI, que 

se podem revelar fundamentais para a economia global (Artigo 61º, LBSE). 
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A agência nacional das comunicações em Cabo Verde relembra que há mais de 

vinte anos que se tem discutido e debatido o surgimento de uma população global 

distinta e reconhecível de jovens que nasceram na era digital e estão crescendo 

utilizando as TIC em suas vidas diárias. Assim, pela primeira vez o relatório apresenta o 

estado do acesso às TIC por partes dos chamados “nativos digitais”, ou seja a geração 

nascida nesta era digital. Neste sentido, nos países de alto rendimento, a maioria dos 

jovens (89,6%) enquadra-se nessa categoria (e são, portanto, os nativos digitais) e nos 

países de baixa renda, apenas cerca de um em cada 20 jovens pode ser qualificado como 

nativos digitais (citado por ANAC, 2013, Tecnologias de informação e comunicação, 

para.2) 

 

Nessa lógica,  

 

apesar de não se cingir a esse indicador, o que mais se leva em conta é a penetração da Internet na 

camada jovem, ou seja de 15 a 24 anos com acedido em Internet onde Cabo verde se encontra bem 

posicionado com cerca de 65% dessa camada com acesso. Não existem dados sobre o nosso país, 

mas como exemplo, 8 em cada 10 jovens na Europa têm cinco ou mais anos de experiência na 

utilização da Internet, enquanto apenas cerca de um em cada 10 jovens em África têm esse tempo 

a experiência na web (citado por ANAC, 2013, Tecnologias de informação e comunicação, 

para.5). 

 

O desafio da introdução das tecnologias educativas no país, constitui portanto uma 

forte aposta e a universidade representa um papel crucial nesse processo. A formação 

que é dada através do programa mundu novu nas escolas de ensino básico e integrado 

(EBI), bem como nas secundárias, terá muito mais sucesso se for apoiada pelas 

instituições de formação dos professores, assim como é preconizado pelo programa do 

governo. Apesar de a universidade, neste momento, não ter tanta procura a nível da 

formação de professores, atendendo a que já começa a haver excedentes, existem ainda 

muitos cursos que são vocacionados para o ensino. Considere-se por exemplo os 

percursos de ensino das licenciaturas de (i) estudos cabo-verdianos e portugueses, (i) 

história, (iii) filosofia, (iii) ciências sociais, (iv) estudos ingleses e franceses, (v) 

matemática, (vi) ciências da educação, bem como eventuais complementos pedagógicos 

que se pretendam abrir, designadamente nas áreas do ensino da física e da química. 

 

5.3.2. (Re)ação da Uni-CV aos ambientes online 

As instituições de formação têm um papel determinante na formação dos seus 

estudantes, sendo-lhes associada a responsabilidade do desenvolvimento de cidadãos 
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dotados das competências atuais que contribuem para o melhoramento da sociedade e 

integração desse profissional na mesma. 

Uma análise atenta aos principais problemas da educação no país, conduz a um 

campo complexo de situações que merecem serem investigadas. De acordo com Varela 

(2011), “a prevalência da lógica da transmissão do conhecimento sobre a da 

participação do aluno na construção da sua própria aprendizagem, desde a educação 

pré-escolar, agravando-se nos níveis subsequentes, é uma das maiores fraquezas do 

cabo-verdiano (p. 23).” O autor acrescenta ainda que de acordo com o Documento 

Orientador da Revisão Curricular (DORC, 2006), citando os resultados da pesquisa 

qualitativa levada a efeito no âmbito do PROMEF (2001), “a natureza do conhecimento 

que circula nas escolas baseia-se fundamentalmente na distribuição de informação, em 

transmitir os conteúdos dos currículos aos alunos sem ter em conta a sua apropriação e o 

desenvolvimento das competências básicas necessárias para aprender a aprender 

permanentemente ao longo da vida (DORC, p. 22)”. Ora, não serão estas algumas das 

preocupações norteadoras que devem ser tidas em consideração por qualquer sistema 

educativo? 

Segundo Cortesão (2000, citado in Cunha, 2008, p. 13) a Universidade, com a sua 

preocupação de universalidade, constitui-se como que o bastião da uniformidade de 

ordenação da transmissão e globalização dos conteúdos e processos que se revelam, 

algumas vezes, pouco adequados ao quadro atual em que se insere. Os docentes 

universitários ensinam habitualmente como foram ensinados, garantindo, pela sua 

prática, uma transmissão mais ou menos eficiente de saberes e uma socialização 

idêntica àquela de que eles próprios foram objeto. Essa perspetiva da autora confirma o 

sentido da docência como habitus, explorado por Kessler (2002) e outros estudos 

contemporâneos sobre a docência na educação superior. 

Entende-se, por isso, e seguindo a linha de Cardoso (2002) que “seja qual for o 

nível do sistema educativo a que nos situemos, somos levados a reconhecer que nenhum 

dos problemas se resolve sem que mudem os modos de trabalho do professor na 

escola/na universidade (p. 19)”. Esta questão pressupõe, portanto, como indispensável a 

assunção de novos papéis por parte dos docentes, com base numa perspectiva inovadora 

e abrangente, o que conduz a uma educação permanente. 

Como comummente se diz, a “escola é o espelho da sociedade”, não obstante, as 

instituições de formação que hoje se apresentam foram desenhadas (desde as suas 

estruturas físicas à concetualização e organização dos seus recursos humanos e 

materiais) para ensinar e formar num mundo social que há muito deixou de existir. A 
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investigação mostra que as instituições de formação de professores e educadores têm 

revelado uma relação distante e distanciante com as TIC e com as sua utilização 

educativa (Gulbahar, 2008; Judge, O´Bannon, 2008; Lewin & Buell, 1999) marcada 

pela inadequação de muitos dos seus profissionais na atuação com as TIC ( Matos & 

Pedro, 2009, p. 170). 

 

Não obstante a necessidade de realizar alterações nas metodologias de ensino e de 

aprendizagem, muitas vezes assentes na introdução de tecnologias educativas, não se 

pode deixar de destacar que o ritmo da introdução das mesmas depende muito de 

instituição para instituição, atendendo a que tem subjacente uma filosofia de educação, 

muitas vezes veiculada a raízes culturais, económicas e sociais, muito próprias e 

específicas de cada país. 

Tal como especificado nos seus estatutos (Decreto-Lei nº 53/ 2006 De 20 de 

novembro), a Uni-CV é concebida como uma instituição de ensino superior cuja missão 

é capacitar a nação cabo-verdiana de modo a vencer os grandes desafios de 

modernização e desenvolvimento do país. Através de programas ensino, investigação e 

extensão, a Uni-CV contribuirá para a competitividade da economia cabo-verdiana, o 

progresso sustentável e a inclusão social e bem assim para o reforço da identidade 

cultural da nação, objetivos que deverão modelar todo o projecto científico e orgânico 

da nova instituição. Neste contexto, parece relevante referir um estudo piloto realizado 

na Uni-CV, em 2010, como uma das primeiras ações para a implementação das TIC nas 

práticas letivas dos seus docentes e discentes que cujos “os objectivos da experiência-

piloto consistiram em estimular a cooperação e a interacção entre docentes e estudantes 

da Uni-CV, bem como promover o acesso à informação através do uso da plataforma 

Moodle, procurando prolongar a relação pedagógica (…) (Santos, Ferreira & Pereira, 

2010, p. 50)”. 

A experiência realizada foi bastante importante, por ter permitido dotar um 

conjunto de professores na Praia e em S. Vicente de importantes competências 

tecnológicas, sensibilizando-os também para as mais-valias do recurso às tecnologias 

educativas, como suporte às aulas presenciais. O facto de a universidade, nesse 

momento ter, investido na formação dos seus docentes, com recurso a especialistas da 

Universidade do Minho, reforçou o forte investimento que a instituição estava disposta 

a realizar em prol da qualidade da educação. Segundo Santos, Ferreira e Pereira (2010), 

os principais ganhos desta experiência, resumem-se nos seguintes aspectos: 

 

- Interesse de professores e estudantes, desde que hajam condições mais adequadas de trabalho 
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- Bom complemento às aulas presenciais; 

- Ambiente mais favorável à introdução das inovações pedagógicas com recurso às TIC (Santos, 

Ferreira & Pereira, 2010, p. 58). 

 

 

A experiência mostrou ainda que: 

 
- Poderá ser adoptada como modalidade de ensino e de aprendizagem (b- Learning e e-learning) 

desde que exista capacitação/formação, infraestruturas e acompanhamento técnico- pedagógico 

efectivo e que há necessidade de desafiar a institucionalização do ensino à distância na Uni-CV 

para que sejam criadas designadamente normas, recursos, procedimentos próprios (Santos, Ferreira 

& Pereira, 2010, p. 58). 

 

 

Atualmente a universidade, tem já criado o seu núcleo de educação a distância, 

onde, de entre outros objetivos, procura dar continuidade às ações desenvolvidas pelo 

grupo de trabalho que precedeu à instalação do mesmo. Não obstante, a dinamização 

das práticas letivas, sustentadas pelas TIC, carece ainda de mais investimento pessoal 

dos docentes e discentes, bem como de uma forte aposta para o apoio técnico nos cursos 

online, bem como na criação de uma equipa multidisciplinar que possa ajudar a 

“alavancar” esse processo. 

Uma breve análise aos planos curriculares das licenciaturas, mestrados e 

doutoramentos, revela que a recorrência a ações de formação a distância, tem sido 

meramente pontuais, promovidas, em colaboração com algumas universidades 

brasileiras, no âmbito de um protocolo vigente. Porém, acredita-se, que nos próximos 

anos, atendendo também a que a universidade está a realizar um forte investimento na 

formação do seu quadro docente, haverá ainda mais sensibilidade e necessidade de 

recorrer às modalidades de ensino a distância, para fins letivos, acompanhamento de 

trabalhos de fim de curso e idealmente para o desenvolvimento dos estágios 

pedagógicos, conforme preconizado nesta IA.  

A introdução da educação a distância, em qualquer das suas modalidades, na Uni-

CV, revela-se um processo tímido, que tem acarretado alguns constrangimentos. Não 

obstante, é inegável o potencial da educação a distância num país arquipelágico, como 

Cabo Verde. Essa integração representa a diminuição das barreiras geográficas 

existentes no país, bem como o apoio no desenvolvimento de novas formas de ensino e 

de aprendizagem, contemplando assim a autonomia do estudante de ensino superior, 

bem como alargando os seus horizontes, colocando-o em contacto com uma imensidão 

de documentos, em vários formatos, integrando na sociedade digital. Por outro lado, 

esta medida ajudaria a lidar com a falta de espaço que as instituições têm, criando 

oportunidades para se abrirem mais cursos, mais formações… Como refere Gomes 

(2008) 
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as razões para a crescente adesão das instituições de ensino e formação às práticas de e-elearning 

são múltiplas e de diversa natureza. Desde as razões relacionadas com uma potencial economia de 

custos, perspectiva não consensual e dependente de muitos fatores (desde o modelo pedagógico 

adoptado, à dimensão do público-alvo, por exemplo), à possibilidade de proporcionar uma maior 

diversidade de ofertas de formação pela não limitação da oferta às competências e áreas de 

especialização dos formadores disponíveis em determinado local, passando pela possibilidade de 

abarcar novos públicos normalmente afastados dos cenários de formação presencial, 

nomeadamente pela impossibilidade de conciliar a formação em presença, com as suas actividades 

profissionais e familiares.(p.4) 

 

A escola/universidade, que deveria ser considerada como uma organização que 

aprende, ainda se debate com a falta de um projeto para a “sociedade cognitiva ou 

educativa”, para o qual é fundamental repensar o currículo e reconsiderar o papel dos 

professores, enquanto mediadores fundamentais deste projeto. Uma escola/universidade 

que aprende é uma organização que estimula a colaboração, a iniciativa e a exploração 

de possibilidades, onde as interações não são só símbolos, mas servem para melhorar a 

informação, procurar alternativas e tomar decisões (Alonso, 2007, p. 112). De acordo 

com Escudero (1989, citado in Alonso, 2007, p. 112), para “que a escola se converta em 

unidade de inovação do sistema educativo, deve desenvolver capacidades para 

diagnosticar a sua situação, mobilizar planos de ação conjunta e avaliação a sua 

implementação e resultados.” 

 

 

Não se pode deixar de destacar que, segundo Alonso (2007),  

 

o desenvolvimento curricular, baseado na investigação-acção colaborativa é, sem dúvida, o melhor 

caminho para a formação e para a melhoria da escola. A colaboração, a investigação e a reflexão, 

num contexto de autonomia e participação, são os três pilares que sustentam e alimentam a 

mudança tanto a nível organizacional, como profissional e pedagógico.(p.114) 

 

Como se pode imaginar, a introdução da educação a distância numa instituição é 

acompanhada de algumas críticas, obstáculos, de entre outras inquietações. Neste caso, 

a situação torna-se ainda mais difícil, se se considerar um país que frequentemente é 

assolado por crises energéticas e que ainda tem preços de Internet que não são 

acessíveis a todos. No entanto, acredita-se que estas dificuldades estão paulatinamente a 

serem ultrapassadas, pelo que é importante investir agora, procurando criar as condições 

técnicas, físicas e recursos humanos, que possam garantir o bom funcionamento deste 

trabalho. Como forma de ultrapassar estas resistências, Gomes (2008) refere que 
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é comum dentro de uma mesma instituição, assistirmos a percurso evolutivo que podendo iniciar-

se numa modalidade de “e-elearning como tutória a distância”, eventualmente passando por uma 

fase de adopção do e-elearning num regime de articulação com o ensino/formação presencial, 

originando cenários de blended-learning, e podendo desenvolver -se no sentido de, em maior ou 

menor escala, vir a implementar situações de “e-learning como modalidade de ensino/formação a 

distância”. Naturalmente, nem todas as instituições realizam este percurso, nem todas optam por 

integrar estas várias modalidades de e-elearning nas suas práticas pedagógicas. Por outro lado, 

numa mesma instituição podem, e normalmente devem, coexistir harmoniosamente estas 

diferentes abordagens ao e-elearning, respondendo assim a diferentes necessidades, a diferentes 

públicos em termos de alunos/formandos e a diferentes perfis de professores/formadores, 

diminuindo desta forma as resistências internas que por vezes existem. (p.5) 

 

A ignorância às transformações da educação, provocadas pela introdução da 

tecnologia na educação, bem como pelo ensino a distância, conduz a uma cegueira 

institucional, menosprezando uma expansão digital que está a ocorrer um pouco por 

tudo o mundo. 

Atendendo a que o percurso desta universidade ainda é relativamente exíguo neste 

domínio (até porque também se trata de uma universidade relativamente jovem), 

entende-se importante destacar algumas orientações que poderão ajudar no 

desenvolvimento do mesmo. 

Numa breve análise dos principais normativos legais da educação em Cabo Verde 

e princípios da criação da primeira universidade pública, vislumbra-se a importância da 

tecnologia na educação, na formação dos cidadãos do país, bem como a perceção da 

mesma como meio para a construção de uma sociedade de conhecimento e 

desenvolvimento da sociedade.  

O Decreto-Legislativo nº 2/2010 de 7 de maio, que revê as Bases do Sistema 

Educativo, aprovadas pela Lei nº 103/III/90, de 29 de dezembro, na redação dada pela 

Lei nº 113/V/99, de 18 de outubro destaca que  

 

pretende-se com esta autorização legislativa a harmonização do novo regime do ensino superior 

em Cabo Verde com o chamado “modelo de Bolonha”, bem como o enquadramento do sistema do 

ensino superior resultante da criação da Universidade de Cabo Verde, por forma a aproximar o 

sistema educativo cabo-verdiano aos patamares almejados e em experimentação a nível 

internacional, designadamente na Europa, por forma a, designadamente, assegurar as vantagens da 

mobilidade e do sistema de créditos para efeito das equivalências de formação e qualificação a 

nível internacional, de modo mais abrangente possível. 

 

Ora, neste Decreto-lei está bem premente a vontade de integração da Uni-CV no 

modelo de Bolonha, o que de alguma forma, reforça a necessidade de introdução nas 

práticas docentes de metodologias/estratégias de trabalho, vinculadas em parâmetros 

que visem a autonomia do trabalho do estudante, designadamente através das TIC. 

Assim,  

 



Capítulo V 

Inclusão digital: um Mundu Novu para Cabo Verde 

 

197 
 

 

incidindo também sobre o regime da educação extraescolar, o presente diploma preconiza o 

incremento da generalização de segundas oportunidades educativas (o ensino recorrente à 

distância, educação/formação de adultos), quer enquanto modalidade especial de ensino que 

permite ampliar a oferta de oportunidades de cursos socioprofissionais, quer como fenómeno de 

capacitação de jovens e adultos para o exercício de uma profissão e a luta contra a pobreza e 

exclusão social, massificando a utilização das novas tecnologias de informação e comunicação 

disponíveis. 

 

A declaração de Bolonha tem tido um papel relevante na criação das licenciaturas 

na Uni-CV, que pretende acompanhar as tendências do ensino superior na Europa. 

Apesar de ainda não ter todas as condições reunidas para levar a bom termo alguns dos 

pressupostos essenciais da declaração, a Uni-CV procurou realizar uma estabilização 

curricular seguindo essas orientações.  

Sabe-se, no entanto, que esta declaração de Bolonha está repleta de controvérsias 

e, ainda hoje, não é bem aceite por muitas personalidades de relevância no ensino 

superior. Porém, entende-se que este processo desencadeou alguns princípios 

importantes para o desenvolvimento dos trabalhos no ensino superior, designadamente a 

importância atribuída ao estudante como elemento central e ativo dos processos de 

ensino e de aprendizagem, bem como o predomínio da sua autonomia para 

desenvolvimento dos seus trabalhos e ainda a primazia dos trabalhos colaborativos. 

Estes ideais, que poderão estar relacionados com alguns do princípios da educação a 

distância, acabam por enquadrar-se plenamente dos requisitos exigidos para a 

preparação de um cidadão do mundo. As horas de contacto e a distância, preconizadas 

para cada uma das disciplinas, criam hábitos de trabalho essenciais, bem como 

promovem o desenvolvimento de importantes competências para a sociedade.  

Um ganho que a Uni-CV obteve nestes últimos anos é a sua associação com a 

universidade virtual africana58, garantindo assim a oportunidade de acesso a mais 

informação e materiais já concebidos para o trabalho online, que poderão ajudar a Uni-

CV na senda da integração digital nesta aldeia global. Como subscrevem Moore e 

Kearsley (2012),  

 

AVU programs include its flagship, teacher education program, with 10 African countries 

developing courses in math and science. Additionally, the AVU is installing 10 new distance-

learning centers in 10 countries and has plans for a program of training in entrepreneurship in 

association with the Open University of Catalonia (UOC).(p.269) 

 

 

 

 

                                                                 
58 Para mais informações sobre esta universidade consultar: http://www.avu.org/ 
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Como missão da Uni-CV, pode ver-se que no seu artigo 3.º do D.L. N.º 53/2006, 

de 20 de novembro - Boletim Oficial Nº 33, I SÉRIE, visa 

 
- Contribuir para o desenvolvimento da cooperação internacional e para a aproximação entre os 

povos, designadamente nos domínios da educação e do conhecimento, da ciência e da tecnologia; 

- Contribuir para a modernização do sistema educativo de Cabo Verde a todos os níveis, 

designadamente através da pesquisa, adopção e disseminação de novas metodologias de ensino e 

de promoção do conhecimento, tirando partido das Tecnologias de Informação e Conhecimento 

(TIC). 

 

A par desta finalidade, no artigo 11º do Decreto-Legislativo nº 2/2010 de 7 de 

maio, ponto 2, sobressaem como tarefas fundamentais da escola e do processo 

educativo, alínea (e) “incentivar o espírito criativo e a adaptação às mutações da 

sociedade, da ciência e da tecnologia no mundo moderno.”  

Na subsecção III, destinada ao ensino superior, no seu artigo 34°, destacam-se 

ainda alguns dos objetivos que espelham o tipo de educação que se pretende para o país: 

 

d) Incentivar o trabalho de pesquisa e investigação científica, visando o desenvolvimento da 

ciência e da tecnologia e a criação e difusão da cultura, e, desse modo, aumentar a capacidade de 

compreensão e transformação das condições de existência e de realização do homem na sociedade 

e no mundo em que vive; 

h) Encorajar a busca permanente de aperfeiçoamento intelectual, cultural, técnico e profissional, 

favorecendo a integração e aplicação dos conhecimentos que vão sendo adquiridos ao longo das 

gerações, na perspectiva de educação e de desenvolvimento de competências ao longo da vida; 

i) Contribuir para a modernização do sistema educativo a todos os níveis, designadamente através 

da promoção do conhecimento e da pesquisa, adopção e disseminação de novas metodologias de 

ensino. 

 

Apesar de a Lei de Bases de Cabo Verde procurar deixar bem claro a necessidade 

de novas metodologias de ensino, o que remete para um passo importante como a 

identificação de necessidade de mudança, acredita-se que pouco se poderá fazer em 

termos de acompanhamento, na prática dessas mudanças efetivas.  

Considera-se, porém, ser importante que os principais referenciais legais de Cabo 

Verde antecipem a importância da inovação na formação, como se espelha no artigo 

72º, referente aos objetivos e organização da formação de docentes, onde se destacam 

objetivos como 

 

a) Habilitar os docentes a orientar o processo de ensino-aprendizagem segundo parâmetros 

educacionais de excelência; 

c) Promover e facilitar a investigação, a inovação e a utilização das tecnologias de informação, 

orientadas para o exercício da função docente; 

e) Promover a capacitação dos docentes para a produção de meios didácticos e a sua introdução na 

prática escolar. 

 

 

Uma das medidas preconizadas pelo governo (conectividade gratuita) com o 

objetivo de alcançar também um dos valores da Uni-CV é a “Excelência, definida como 
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o compromisso com a busca incessante do conhecimento, procurando a Uni-CV situar-

se sempre no limiar da inovação científica e tecnológica, bem como na vanguarda da 

utilização de métodos modernos de ensino –aprendizagem.” (ponto 2 do Artigo 4.º, D.L. 

N.º 53/2006, de 20 de novembro - Boletim Oficial Nº 33, I SÉRIE). No artigo 61º do 

DL nº 2/2010, pode ainda ver-se que “o Estado promove o acesso gratuito às 

tecnologias de informação e comunicação (TIC) por parte de todos os estabelecimentos 

públicos de ensino, visando universalizar o acedido emo conhecimento e promover 

hábitos de pesquisa.” 

Na secção I, referente à formação de docentes, no artigo 71º, designadamente 

referente aos princípios orientadores, pode também ver-se que aqui está contemplada a 

necessidade de aperfeiçoamento de práticas, considerando-se que 

 

(d) a formação inicial e a formação contínua devem ser actualizadas de modo a adaptar os 

docentes a novas técnicas e à evolução da sociedade, das ciências, das tecnologias e da pedagogia; 

e) Os métodos e os conteúdos da formação deverão estar em constante renovação, permitindo a 

contínua actualização de conhecimento e de atitudes. 

 
No ponto 2 destaca-se ainda que “o processo de formação de docentes é sujeito a 

um sistema de avaliação referenciado aos objectivos, aos métodos e seus resultados ou 

concretizações, com vista à sua actualização permanente. ”Porém, questiona-se: quem 

realiza esta avaliação? Quais são, especificamente, os seus parâmetros? 

Particularmente ultimamente, atendendo à conjetura mundial, ouve-se 

frequentemente falar dos problemas que a educação e, mais especificamente, que as 

universidades enfrentam. Sem a intenção de menosprezá-los, entende-se que em África, 

os problemas ainda são maiores e de outra natureza. Como refere Bindé (2008),  

 

grandes instituições de educação à distância apareceram nos países em vias de desenvolvimento 

bem como nos industrializados. Quantas pessoas saberão que, das onze maiores universidades 

abertas do mundo, oito delas situam-se nos países do Sul? Apesar de a experiência destas últimas 

lhes permitir usufruir ao máximo das novas tecnologias, os investimentos financeiros em cidades 

universitárias virtuais permanecem muito elevados (…) Sem infra-estruturas materiais, a educação 

virtual não é senão uma miragem (…) Para usufruir de universidades virtuais funcionais, não é 

suficiente ter só computadores e conexões. Independentemente dos hemisférios, é necessário ter 

bons computadores, ligações de alta velocidade à rede e engenheiros e administradores de Internet 

competentes, se quisermos ter acesso fácil à internet ou fazer o download de material de ensino.” 

(p. 144) 

 

Apesar das imensas dificuldades com que as universidades se deparam 

diariamente, estas representam um meio para o desenvolvimento, crescimento de 

qualquer país. A universidade representa uma instituição de grande reconhecimento e 

criação de múltiplas oportunidades para qualquer país. Como centro de conhecimento, 

por excelência, garante a possibilidade da população e do país crescer e desenvolver-se. 



 

200 
 

Segundo Salvat e Navarra (2009) 

 

La universidad tiene un reto importante ya que, a pesar de las múltiples presiones sociales, no 

puede convertirse tan solo en un instrumento al servicio de la economía y al servicio de la 

demanda. No puede proporcionar únicamente saber útil al mercado. El académico debe también 

seguir interesado por la consistencia y creación de nuevos conocimientos, sea cual fuere el interés 

imediato que tenga su aplicación. Pero tampoco puede cerrarse, los profesores han de fomentar en 

sus estudiantes las competencias que exige la sociedad junto a una competencia académica que 

suponga una apropiación reflexiva y crítica de lo conocido y un compromiso ético con la sociedad  

(p. 231) 

 

Estes autores, alertam ainda para o facto de  

 

alinear los intereses de la investigación y la innovación de las universidades con los intereses 

comerciales genera muchas tensiones. Por un lado, las estructuras internas universitarias dificultan 

la transferencia de conocimiento con el ritmo y la agilidad necesarios, demandados desde el sector 

empresarial. Las soluciones que se están adoptando para facilitar la transferencia de conocimiento 

entre la universidad y la empresa son diversas: oficinas específicas de transferencia de tecnología, 

parques científicos y tecnológicos, centros de investigación com capital mixto (público y privado), 

spin-off, etcétera.(p.232) 

 

Como aponta Bindé (2008),  

 

ao longo dos últimos cinquenta anos, estas instituições, a sua maioria inspirada na universidade 

europeia, sofreram um enorme crescimento em termos de número de estudantes, o que é descrito 

por alguns como a “massificação” do ensino superior. A oferta educativa está a tornar-se mais 

variada à medida dos avanços cognitivos (…) Os riscos de “mercantização” nesta área são bastante 

reais, mesmo que, face a estes desafios, todos os países não se encontrem em situação idêntica. Os 

que têm uma longa tradição universitária são geralmente menos ameaçados por esta diversificação 

na oferta do ensino superior. O caso preocupante é o dos países sem tradição universitária”, como 

é o caso da Uni-CV. (…) “O advento das sociedades do conhecimento é muitas vezes relacionado 

com a emergência de verdadeiros mercados do ensino superior. (pp.147-149 ) 

 

Todavia, reitera-se a ideia de que a universidade representa uma conquista enorme 

para um país como Cabo Verde, encarando-a como um espaço de qualidade e de 

produção do conhecimento científico e cultural do país, ajudando-o a ir ainda mais 

longe. 

Desde a sua criação em 2006, percebeu-se que os seus objetivos eram ousados, 

comportando uma missão de envolvimento e de trabalho para a melhoria considerável 

do país. A universidade assume-se como “um centro de criação, difusão e promoção da 

cultura, ciência e tecnologia, articulando o estudo e a investigação, de modo a potenciar 

o desenvolvimento humano, como fator estratégico do desenvolvimento sustentável do 

país”. Tem uma missão arrojada, onde se destaca:  

 

- Desenvolver o intercâmbio científico, técnico e cultural com instituições de investigação e de 

ensino superior, nacionais e estrangeiras; 

- Contribuir para o desenvolvimento da cooperação internacional e para a aproximação entre os 

povos, designadamente nos domínios da educação e do conhecimento, da ciência e da tecnologia; 
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- Contribuir para a modernização do sistema educativo de Cabo Verde a todos os níveis, 

designadamente através da pesquisa, adopção e disseminação de novas metodologias de ensino e 

de promoção do conhecimento, tirando partido das Tecnologias de Informação e Conhecimento 

(TIC) (Artigo 3.º, D.L. N.º 53/2006, de 20 de Novembro - Boletim Oficial Nº 33, I SÉRIE). 

 

Cedo se percebeu que a educação a distância teria um enorme potencial num 

arquipélago como Cabo Verde e para uma educação de um país, que apesar de 

desenvolvimento médio, mantém grandes aspirações para o desenvolvimento da 

educação do país e ao longo dos anos tem dado provas de melhorias consideráveis nesse 

domínio. Todavia, porque a escola/universidade é também resultado da sociedade onde 

está integrada, não se pode esquecer que  

 
apesar das novas tecnologias, da modernização dos currículos, da renovação das ideias 

pedagógicas, os trabalhos dos professores evolui lentamente, pois depende muito pouco do 

progresso técnico; a relação educativa obedece a uma trama bastante estável, e suas condições de 

trabalho e sua cultura profissional estabelecem rotinas entre os professores. Por isso, a evolução 

dos problemas e dos contextos sociais não se traduz, ipso facto, em uma evolução dos problemas e 

dos contextos sociais (Perrenoud, 2002, p. 190). 

 

 

Em síntese… 

Procurou-se, neste capítulo, contextualizar o contexto educacional onde decorreu 

a IA, que por ter caraterísticas relativamente específicas, mereceu uma breve descrição 

voltada essencialmente para os aspetos que foram considerados mais relevantes para 

melhor se compreender o cenário completo do b-curso SuperVisão de estágio. Assim, 

procurou-se contextualizar um pouco o país, procurando mostrar a importância da 

educação enquanto meio para transformação da vida dos estudantes e da sua família, 

fazendo-se uma breve alusão às condições sociais, económicas e culturais da população 

e do país. Visou-se, ainda mostrar um pouco do percurso da educação a distância no 

país, destacando alguns aspetos referentes ao ensino superior no país e sua evolução. 

Aludiu-se ainda às políticas educativas do país, centrando-se em alguns programas 

promovidos pelo governo, impulsionadores de mudanças consideráveis na integração 

das TIC no país, destacando-se o papel do PESI e, particularmente do Programa Mundu 

Novu, como pilar estruturante para a integração tecnológica no sistema educativo. Por 

último visou-se entender a (re)ação da Uni-CV no milénio da sociedade do 

conhecimento. 
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CAPÍTULO VI 

TRILHANDO O PERCURSO METODOLÓGICO: O DESENHO DA INVESTIGAÇÃO 

 

- Pode dizer-me, por favor, que direção devo tomar? 

- Isso depende, em larga medida, responde o gato, de para onde você quer ir. 

 

Lewis Carroll, In Alice no País das Maravilhas 
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este capítulo, revisitam-se os paradigmas de investigação existentes nas 

Ciências Sociais e Humanas e tomam-se decisões no que concerne às opções 

metodológicas adequadas ao desenho e processo da investigação, 

procurando-se destacar as principais opções assumidas capazes de influenciar uma 

melhor compreensão do processo de desenvolvimento desta IA. Por conseguinte, 

apresentam-se os métodos, técnicas e instrumentos de recolha de dados visando-se 

especificar todos os procedimentos realizados nesse processo, de forma a melhor  

compreender o desenvolvimento desta IA. 

 

6.1. Problemática de investigação 

As principais inquietações, que despoletaram a realização desta IA, estavam 

relacionadas com as dificuldades experienciadas pelos estagiários do DCSH em 

realizarem com sucesso a sua prática pedagógica, em simultâneo com as unidades 

curriculares exigidas para concluírem a licenciatura. Atendendo a que o percurso final 

da licenciatura é habitualmente recheado de muitas ansiedades naturais, atendendo ao 

período de mudança a que cada sujeito será exposto (designadamente a entrada numa 

escola secundária e o trabalho com adolescentes e dada a exigência inerente a esse 

processo, bem como a todos os outros elementos que fazem parte da sua avaliação 

final), entendeu-se que havia necessidade de criar uma estrutura que pudesse colmatar 

essas dificuldades, ajudando os estagiários e restantes agentes educativos envolvidos no 

processo de estágio (designadamente orientadores e supervisores de estágio) a 

garantirem um acompanhamento “permanente e quase síncrono” a estes estudantes. 

Como relembra Pacheco (1995),  

 

a passagem do aluno a estagiário significa uma descontinuidade tripartida – da instituição de 

formação para a escola, de aluno para professor, da teoria para a prática – em que o contexto 

prático das escolas se destaca como fator marcante do seu processo de socialização profissional. 

No referido contexto, aquilo que mais socializa o estagiário é sem dúvida, o ambiente da sala de 

aula, extremamente complexo e difícil de enfrentar quando se está numa situação de supervisão, 

com todas as tarefas já definidas.(p.46) 

 

Por outro lado, a situação/momento formativo complexifica-se, dado que 

aprender a ensinar significa percorrer um percurso de sobrevivência profissional, não se afastando 

muito dos alunos e dos orientadores, evoluindo no sentido de concepções mais práticas e úteis de 

ensino. Entre dois mundos completamente diferentes entre si, o estagiário (meio professor e meio 

aluno) situa-se numa situação precária, provisória, dependente dos alunos, que lhe garantem o 

sucesso, e dos orientadores, que o acompanham e tutelam na entrada para o mundo profissional 

dos professores (Pacheco, 1995, p. 47). 

 

A criação do b-curso SuperVisão de estágio visou, num primeiro momento, 

essencialmente a sensibilização dos estagiários para os valiosos contributos da 

N 
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introdução das TIC nas práticas pedagógicas, o acompanhamento permanente e 

contínuo entre todos os principais agentes educativos envolvidos neste processo, a 

partilha de experiências, o enriquecimento pessoal através da interação entre os 

colegas/núcleos de estágio, a partilha de documentos e de todos os recursos criados para 

a implementação durante o estágio. Pretendeu-se garantir essencialmente um 

acompanhamento permanente aos estagiários, facultando-lhes todo o apoio didático-

pedagógico, bem como um apoio mais informal (assegurado através dos fóruns de 

socialização e do facebook), visando simultaneamente gerar um ambiente onde fossem 

promovidas competências de colaboração, coconstrução de conhecimento, autonomia, 

partilha colaborativa, almejando inclusivamente a construção de uma eventual 

comunidade de aprendizagem colaborativa. 

Procurando articular melhor a problemática em análise, retoma-se as questões da 

investigação e objetivos já identificados no capítulo I, procurando-se articulá-los com 

demais elementos no planeamento da investigação, o que proporcionou a articulação de 

questões e objetivos da investigação que se apresenta na figura 11. 

 

 

 
Figura 11 – Questões e objetivos da investigação 

 

Ao longo desta investigação procurou-se ir dando resposta às principais 

inquietações previamente identificadas e, simultaneamente ir alcançando os objetivos 
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que lhe estavam inerentes. As exigências teóricas e metodológicas da problemática de 

investigação, conduziram à elaboração um plano geral da investigação, organizador de 

todo o percurso desenvolvido na orientação de cada uma das suas fases. 

 

6.1.1. Plano geral da investigação 

Antes de se avançar com a apresentação das opções em termos de utilização de 

técnicas e de instrumentos de recolha de dados, assim como, os respetivos 

procedimentos considerou-se importante, até para se puder ter uma perceção mais geral 

da IA, apresentar aqui o plano geral da IA (Cf.figura 12), que ajudará a melhor  

compreender a sequencialidade da mesma. Os vários momentos que nortearam a IA 

refletem o caráter reflexivo e cíclico que lhe foram inerentes, próprios do ciclo de ação 

reflexão (adaptado de McNiff) adoptado como referência para esta IA ( ver figura 14 

mais adiante), de forma a garantir a possibilidade de reajustes sempre que se afigurou 

necessário. 

 
Figura 12 – Plano geral da IA 

 

O enquadramento contextual e concetual em que desenvolveu o projeto de IA fez 

com que o mesmo se organizasse, à partida, em torno de três dimensões de análise 

transversais à investigação, que apoiaram a consolidação e organização de ideias chave 

norteadores das principais decisões da investigação, no estudo empírico e no desenho 

metodológico e que vieram a confirmar-se como categorias de análise, nomeadamente 
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do conteúdo das entrevistas que se realizaram na fase final do estudo. Paralelamente, 

uma outra dimensão que já se vislumbrava, embora de forma mais incipiente, neste 

quadro contextual e concetual, veio a consolidar-se como uma dimensão importante de 

estudo, enquanto categoria de análise emergente das entrevistas realizadas, e que se 

reporta ao que se designou de “nova abordagem à aprendizagem”. 

 Assim, apresenta-se no quadro 12, as referidas dimensões estruturantes desta IA, 

que emergiram da revisão do quatro teórico conceptual realizado e que apoiaram o 

estudo empírico, designadamente aquando da elaboração dos instrumentos de recolha de 

dados, nomeadamente das entrevistas, bem como na análise das mesmas (durante as 

quais acabaram por se constituir como categorias da análise de conteúdo das 

entrevistas), conforme se poderá constatar no capítulo IX de apresentação e discussão 

de dados. 

 

Quadro 12 – Dimensões de análise da IA 

 

Dimensões de análise 

Profissionalização dos 

professores 

Reconhece a importância da formação de professores para o 

aperfeiçoamento das práticas docentes, compreendendo a relevância 

que a formação contínua assume no desenvolvimento de competências 

reflexivas, de entre outras consideradas essenciais para a formação 

integral do docente, designadamente para a familiarização do mesmo 

com as TIC e ambientes online. 

Perceção dos sujeitos em 

relação ao estágio 

pedagógico 

Análise da importância que o processo de estágio pedagógico assume, 

enquanto elemento de formação inicial destes docente, bem como a 

forma como é percecionado por todos os outros atores, considerados 

elementos chave para o desenvolvimento, com qualidade, de todo este 

processo.  

Práticas educativas  com 

recurso a ambientes 

online 

Vinculada às TIC e condições necessárias para a implementação com 

qualidade de ambientes online, esta dimensão relaciona-se também 

com o diagnóstico de necessidades realizado nas instituições em 

análise, com vista ao desenvolvimento, de futuro, de outras ações com 

ambientes online. 

Nova abordagem à  

aprendizagem 

Reflexão sobre a possibilidade de introdução de práticas pedagógicas 

alternativas às habituais, conduzindo à sensibilização dos estagiários 

sobre a introdução das TIC e ambientes online nas suas rotinas diárias, 

quer como estudantes, quer como (futuros) docentes e investigadores. 

Remete também para as principais atividades desenvolvidas no b-

curso, bem como todas as “novas” experiências proporcionadas em 

resultado do mesmo. 

 

 

6.2. Participantes do estudo e critérios de seleção 

A ética e deontologia devem acompanhar qualquer atividade na sociedade, sendo 

que as investigações científicas não fogem à regra. Qualquer investigação deve ser 

sempre pautada pela ética e deontologia, quer na pesquisa exaustiva documental, quer 
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na preparação das metodologias/técnicas para a recolha de dados, na adoção ou 

elaboração dos instrumentos de recolha de informação, na aplicação dos instrumentos e 

tratamento das informações recolhidas, na escrita da tese, ou seja, impreterivelmente 

durante toda a investigação. Só assim, se pode realizar um trabalho de cariz científico, 

rigoroso e que mereça a aceitação por parte de toda a comunidade, viabilizando os seus 

resultados, para que possam posteriormente serem aplicados, melhorando assim o 

contexto analisado. 

A confidencialidade e a privacidade dos participantes constituem outras duas 

obrigações éticas essenciais ao investigador. A este respeito Sieber (1992, citada in 

Lima, 2006), 

 

distingue estes três conceitos da seguinte forma: privacidade refere-se ao interesse das pessoas em 

controlar o acesso que os outros lhes têm, ou à informação que lhes diga respeito; a 

confidencialidade implica um acordo estabelecido entre o investigador e o investigado quanto ao 

acesso de terceiros aos dados e o anonimato descreve a existência de dados que não incluem 

qualquer característica identificadora do indivíduo a que se referem, ou que os forneceu.(p. 145) 

 

Ora, em contextos educativos, com pequenos grupos, com caraterísticas 

específicas, como é o caso desta IA, essas questões acabam por serem relativamente 

complexas. Não obstante, o autor relembra também que “a preservação da 

confidencialidade previne muitos dilemas éticos, mas também pode ser uma porta aberta 

para o surgimento de outros (p.148).” 

Apesar da complexidade inerente à ética na pesquisa, considera-se que “o 

importante é que os investigadores ajam de uma forma auto-reflexiva e que revejam 

continuamente os seus próprios valores” (Simons & Usher, 2000, citado in Lima, 2006, 

p. 156), pois no final, cabe ao investigador tomar decisões, posicionar-se dentro do que 

considera aceitável, nos seus padrões éticos e morais, para dar seguimento aos 

procedimentos que garantam o alcance dos seus objetivos.  

Com base nos pressupostos acima referidos, procurou-se preservar, na medida do 

possível o anonimato dos participantes da investigação, sendo que essa revelou-se uma 

tarefa, em alguns momentos, relativamente complexa. Assim, toda a recolha de dados 

desta IA, decorreu no âmbito da planificação e implementação de um projeto partilhado 

com os partipantes (diretos e indiretos) do b-curso, pelo que, por efetivamente, ter-se 

obtido a sua autorização para utilizar os dados facultados nesta investigação e “porque 

em nada a identificação os pode prejudicar” (Ramos, 2005, p. 122), foram apresentadas 

no “estudo prévio” as licenciaturas dos inquiridos, bem como identificou-se a 

licenciatura e ano dos participantes no b-curso, assim como o coordenador do programa 

responsável pelo “choque tecnológico” no país (Cf. apêndice III.I). 
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Durante o percurso investigativo a investigação contou com a participação de 106 

indivíduos do DCSH, Campus do Palmarejo em diversos momentos da investigação, 

conforme se passa a descrever. Por uma questão de operacionalização e atendendo a que 

a investigação teve vários momentos de recolha de dados, optou-se por designar grupos 

de informantes, aos vários indivíduos que participaram na IA. Assim: 

 no estudo prévio no ano letivo 2011/2013 recorreu-se a 40 estagiários de 

todas as licenciaturas com percurso do ensino, 11 orientadores de estágio e 

11 supervisores de estágio todos do DCSH do campus do Palmarejo na 

Praia.  

 na caraterização dos participantes do b-curso SuperVisão de estágio, no 

ano letivo 2012/2013 e na avaliação intermédia do mesmo, contou-se com 

11 estudantes estagiários, que representavam a totalidade de estudantes em 

situação regular de estágio pedagógico no ano letivo 2012/2013 da 

licenciatura em Ciências da Educação – Percurso de Desenvolvimento 

Pessoal e Social. 

 na auscultação de todos os participantes diretos e indiretos da IA, contou-

se com os 11 estudantes estagiários em situação de estágio pedagógico em 

Ciências da Educação – Percurso de Desenvolvimento Pessoal e Social, 2 

dos seus orientadores de estágio, 3 orientadores de estágio de outras 

licenciaturas do DCSH, 2 supervisores de estágio do DCSH e o 

coordenador do Programa Mundu Novu. 

Durante a IA houve ainda necessidade de recorrer a outros participantes 

designados de “participantes indiretos”, atendendo a que facultaram algumas 

informações importantes, manifestas através de conversas e observações informais, que 

foram organizadas em notas de campo  (notas codificadas no capítulo IX como NC2) no 

diário de bordo e que foram apresentadas e analisadas no capítulo IX, com recurso ao 

Nvivo. Refere-se especificamente a 11 supervisores de estágio (sendo que 2 deles foram 

entrevistados na fase final da IA) da Uni-CV e 19 orientadores59 (sendo que 4 destes 

foram entrevistados) que estiveram presentes, em dois momentos diferenciados em duas 

reuniões organizadas pela comissão de estágio do DCSH. A estes, acrescenta-se ainda o 

coordenador geral do estágio pedagógico da Uni-CV, que acompanhou (ainda que num 

                                                                 
59 Nesta reunião, apesar de representar uma boa oportunidade para a discussão das principais temáticas relacionadas 

com os estágios, uma vez que estavam reunidos os orientadores de ambos os departamentos (DCSH e DCT) , falou-se 

sobretudo de questões relacionadas com assuntos financeiros que afetaram estes orientadores em anos anteriores, pelo 

que não se conseguiu obter as informações que se almejava. 



Capítulo VI 

Trilhando o percurso metodológico: o desenho da investigação 

 

211 
 

segundo plano) o desenvolvimento das atividades mais relacionadas com a prática da 

supervisão do estágio nas escolas secundárias. 

 

6.2.1. Critérios de seleção dos entrevistados 

Foram realizadas entrevistas em focus group e individuais, tendo sido estruturadas 

da seguinte forma: 

 três focus group com três grupos de estagiários (no primeiro grupo foram 

entrevistados três estagiários, no segundo cinco e no terceiro mais três, 

representando a totalidade de estudantes estagiários participantes no b-

curso); 

 dois  focus group  com orientadores de estágio (dois orientadores dos 

estudantes estagiários participantes no b-curso e três orientadores do 

DCSH de outros núcleos de estágio de outras áreas); 

 três entrevistas individuais, sendo que duas foram realizadas a dois 

supervisores de estágio da área de Línguas Literaturas e Culturas – 

Estudos Franceses do DCSH  e uma ao coordenador nacional do programa 

Mundu Novu. 

Optou-se, conforme se verificou anteriormente, por envolver nesta IA outros 

agentes educativos que não estiveram diretamente envolvidos na dinamização do b-

curso (orientadores e supervisores de estágio e o coordenador do programa Mundu 

Novu), por se entender que os seus contributos poderiam ser importantes, por um lado, 

por uma questão de representatividade, e por outro, para se testar a viabilização futura 

do desenvolvimento deste tipo de ações no DCSH na Uni-CV. Assim, entendeu-se ser 

também importante perceber se estes tinham representações manifestamente 

diferenciadas das dos participantes no b-curso (sendo que se constatou, conforme se 

apresentará no capítulo IX, que tal não ocorreu). As entrevistas realizadas a alguns 

destes supervisores e orientadores de estágio pretendiam também ajudar a compreender 

a realidade de trabalho em outras áreas, procurando estabelecer ligações entre as 

eventuais mais-valias da utilização de um ambiente online, bem como as potenciais 

diferenças da realização do estágio em escolas tecnologicamente mais avançadas.  

Na seleção dos três orientadores de estágio que não trabalharam diretamente com 

os estagiários participantes no b-curso, esse critério foi tido em consideração, sendo que 

dos três, dois desenvolveram as suas práticas pedagógicas em duas das escolas onde o 

Programa Mundu Novu já foi implementado, sendo que um deles leciona na escola 

piloto de implementação do respetivo programa. 
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A necessidade de entrevistar mais supervisores de estágio esteve relacionada com 

a intenção de se ter a visão deste processo de estágio pedagógico por parte de outros 

supervisores de estágio (docentes da Uni-CV, atendendo  a que a docente/investigadora 

era a única a supervisionar o estágio na vertente de ensino das Ciências da Educação), 

com o intuito também de compreender as suas perceções sobre a implementação de um 

ambiente online para a dinamização do estágio pedagógico, além de procurar ter uma 

perpetiva das condições que a Uni-CV oferece para que tal ocorra. Assim, pretendia-se 

entender como é que estes desenvolviam as suas atividades nos seus núcleos de estágio. 

Tal, como se referiu anteriormente, um deles era utilizador frequente das tecnologias 

educativas no âmbito das suas atividades docentes e o outro supervisionou estágios em 

duas escolas que foram alvo do Programa Mundu Novu, pelo que se ambicionou 

perceber como estas experiências influenciaram nas suas práticas enquanto supervisores 

de estágios pedagógicos, visando igualmente identificar as principais limitações deste 

processo, bem como as propostas de melhoria. 

Por último, sentiu-se necessidade de entrevistar o coordenador do Programa 

Mundu Novu, com o objetivo de se conhecer melhor o programa, para se perceber a 

amplitude do mesmo no país, bem como a avaliação realizada das práticas pedagógicas 

nas escolas onde este já se encontrava implementado. 

 

6.2.2. Critérios de seleção dos inquiridos por questionário 

Os inquéritos por questionário foram aplicados, no estudo prévio, a todos os 

estagiários, orientadores e supervisores do DCSH, únicos indivíduos envolvidos na 

prática pedagógica nesse ano letivo na Praia. 

Os questionários “iniciais” e “intermédios” foram aplicados na fase inicial e 

intermédia do b-curso e destinaram-se, pelos motivos evidentes, aos participantes no b-

curso SuperVisão de estágio, que, por circunstâncias que serão apresentadas mais 

adiante nesta IA, foram os 11 estagiários de Ciências da Educação do Percurso de 

Desenvolvimento Pessoal e Social do DCSH, na Praia. 

 

6.3. Dialogando em torno dos paradigmas de investigação  

Qualquer investigação que se pretenda realizar está, necessariamente, norteada por 

um referencial metodológico, que é complementado com a descrição das opções 

realizadas para a seleção das técnicas, instrumentos, bem como a explicitação de todos 

os procedimentos efetuados para a condução da investigação. Como afirma Coutinho 
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(2011), “a metodologia tem sempre um sentido mais amplo que o “método”, porque 

questiona o que está por trás, os fundamentos dos métodos, as filosofias que lhe estão 

subjacentes e que (…) influem sempre sobre as escolhas que faz o investigador (p. 22).” 

O início de qualquer investigação requer a tomada de decisões que determinam 

todo o seu desenvolvimento. Como afirmam Almeida e Freire (2008),  

 

nas Ciências Sociais e Humanas, dá-se bastante importância à discussão dos paradigmas de 

investigação. Acredita-se, em particular, que o paradigma adoptado pelo investigador determina, 

não só as opções metodológicas, como estas afectam, ou podem afectar, os dados, o seu tratamento 

e as respectivas conclusões.(p.29) 

 

Quanto aos modelos de investigação, parece ser claro que existem vários critérios 

para descrever ou elaborar taxonomias das investigações em educação e psicologia, 

sendo que 

 

por exemplo, em termos da sua finalidade [em itálico do autor ] elas podem ser mais movidas pela 

descoberta e fixação de leis gerais, estando então em causa a investigação básica ou investigação 

pura [em itálico do autor ]; ou movidas pela resolução de problemas concretos e particulares, 

investigação aplicada ou investigação prática [em itálico do autor ]; ou, ainda, movidas por 

alguma forma de conciliação de ambas as posturas anteriores, por exemplo, naquilo que vem 

sendo chamado de “investigação-acção”.(p.23) 

 

Pode-se considerar que existem duas perspetivas básicas que poderão caraterizar 

genericamente as áreas da educação e da psicologia: a empírico-analítica e a humanista-

interpretativa. Esta última habitualmente aparece “mais associada a expressões como 

investigação qualitativa e naturalista” (Almeida & Freire, 2008, p. 27). Entende-se, que 

esta é a perspetiva que melhor se adequa a esta investigação, sendo que  

 

a realidade psico-educativa é percebida como mais dinâmica, fenomenológica e associada a 

história individual e aos contextos. O seu estudo não poderá ser feito sem o recurso à própria 

perspectiva dos sujeitos implicados nas situações. A par dos comportamentos observáveis, torna-se 

necessário conhecer os sistemas de crenças e de valores, os sistemas de comunicação e de relação, 

bem como as suas representações para os indivíduos ou grupos em causa.(p.24) 

 

Trata-se, portanto, de uma investigação ação de caráter essencialmente 

qualitativo, mais dirigido “à compreensão e descrição dos fenómenos globalmente 

considerados” (Almeida & Freire, 2008, p. 26). 

No decorrer da construção do estado de arte, percebeu-se que o posicionamento 

metodológico do investigador poderá ser um desafio, dado que existem múltiplos 

paradigmas que poderão orientar estas decisões, daí a importância de uma reflexão 

cuidada nestes domínios. Começa-se, assim por aludir ao termo “paradigma”, que 

(originalmente abordado por Thomas Kuhn ) é considerado por Guba & Lincoln (1994) 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Thomas_Kuhn
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como “um conjunto de crenças que orientam a acção” (p.17). Cada paradigma faz 

exigências específicas ao investigador, incluindo as questões que formula e as 

interpretações que faz dos problemas. Segundo Aires (2011) “genericamente, pode-se 

detectar quatro paradigmas interpretativos: positivista/pós-positivista, construtivista-

interpretativo, crítico e feminista pós estrutural (p.18).” Ora, nesta terminologia passa-se 

de um paradigma descritivo-interpretativo para um construtivista-interpretativo. 

Considera-se, porém, que a essência dos mesmos prevalece, sendo que Coutinho (2011) 

introduz uma perspetiva orientada para a prática, que se considera poder ser equiparada 

aos paradigmas que temos vindo a descrever. Esta perspetiva, apesar de relativamente 

recente, é particularmente mencionada por Pérez Serrano (2008) e Coutinho (2011). 

Esta última declara que no domínio das Ciências Sociais e Humanas,  

 

comparando as propostas dos diversos autores depressa nos apercebemos que a maioria coincide 

na aceitação de duas grandes derivações metodológicas (…): a perspectiva quantitativa e a 

perspectiva qualitativa. A estas acresce uma terceira perspectiva – a denominada perspectiva 

orientada para a prática – que, embora mais directamente associada à investigação em Ciências da 

Educação, Psicologia e Sociologia se constitui também como um referencial para a generalidade 

da pesquisa em CSH.(p.23) 

 

Segundo Coutinho (2011), “esta perspectiva tem por fim optimizar a prática social 

mediante a aquisição de conhecimentos práticos”(p.28). A autora acrescenta ainda que 

esta perspetiva tem uma inspiração na “filosofia marxista nas teorias críticas de Adorno 

e Habermas à economia liberal, de Marcuse à alienação das sociedades capitalistas, e, a 

nível pedagógico, nas ideias de Paulo Freire e, mais recentemente, de Michael Apple e 

Henry Giroux.” 

 

Pretendeu-se ainda abordar a complexidade de posicionamento num dos 

paradigmas, destacando-se a integração desta investigação no paradigma descritivo-

interpretativo. A investigação qualitativa assume aqui uma componente muito 

importante, atendendo a que 

 

 foco da investigação é a compreensão mais profunda dos problemas, é investigar o que está “por 

trás” de certos comportamentos, atitudes ou convicções. Não há, em geral, qualquer preocupação 

com a dimensão das amostras nem com a generalização de resultados. Também não se coloca o 

problema da validade e da fiabilidade dos instrumentos como o que se passa na investigação 

quantitativa (Carr & Kemmis, 1988, citado in Coutinho, 2011, p. 29). 

 

A investigação qualitativa, frequentemente utilizada em estudos das áreas Sociais 

e Humanas, habitualmente exige uma dedicação completa do investigador ao seu 

trabalho, que ao contrário de outros, não lhe faculta resultados imediatos. Tal como 

Stake (1995) destaca, “the phenomena studied by qualitative researchers often take long 
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to happen, and a long they evolve along the way. Often, we need a long time to come to 

understand what is going on” (p.46). 

Autores como Denzin e Lincoln (2005) são referenciados por Borba et al. (2012) 

por argumentarem que: 

 

a pesquisa qualitativa é uma atividade situada que localiza o observador no mundo. É constituída 

por um conjunto de práticas interpretativas e materiais que tornam o mundo visível. Estas práticas 

transformam o mundo. Para estes autores, o pesquisador estuda as coisas no seu ambiente natural, 

buscando dar sentido ou interpretar fenômenos em termos de significado que as pessoas atribuem a 

eles. (p.240) 

 

Esta investigação assume-se como sobretudo qualitativa, atendendo a que um dos 

enfoques desta pesquisa, conforme afirmam Bodgan e Biklen (1994) é “melhor 

compreender o comportamento e experiência humana” (p.240). De certa forma, pode-se 

considerar que esse pressuposto vai de encontro com o que se propôs aqui realizar, que 

de um modo muito genérico, é melhorar/aperfeiçoar as competências (a nível 

didático/pedagógico) dos principais intervenientes educativos do estágio pedagógico na 

Uni-CV, com recurso a um ambiente online. 

O pesquisador na pesquisa qualitativa procura  

 

compreender o processo pelo qual as pessoas constroem significados e descrevem o que são 

aqueles significados. Usam a observação empírica porque é com eventos concretos do 

comportamento humano que os investigadores podem pensar mais clara e profundamente sobre a 

condição humana (Bodgan & Biklen, 1992, p. 240). 

 

Esta investigação é eminentemente qualitativa, na medida em que representa uma 

pesquisa com indivíduos no seu ambiente natural tal como sugerem Lincoln e Guba 

(1985 citado in Borba et al., 2012),  

 

apontam como um dos aspectos da metodologia qualitativa a realização das pesquisas em seu 

ambiente natural. Isso sugere que os atores do estudo não podem ser compreendidos isolados do 

contexto onde a pesquisa está sendo realizada; além disso, eles afirmam que na observação, por 

exemplo, o pesquisador acaba sendo influenciado pelo que é visto e, assim, a interação entre 

pesquisa e pesquisador deve ser constante para melhor compreensão do fenômeno 

estudado.(p.242) 

 

Assim como Fernandes (1991) refere,  

 

a investigação qualitativa fornece informação acerca do ensino e da aprendizagem que de outra 

forma não se pode obter: por exemplo, através de observação detalhada e planeada e de interacção 

estreita com os sujeitos podem estudar-se os processos cognitivos que utilizam na resolução de 

situações problemáticas. Podem assim identificar-se variáveis relevantes para o estudo do ensino e 

da aprendizagem que não são facilmente detectadas através da utilização dos métodos típicos da 

investigação quantitativa.(p.4) 
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A metodologia que se desenvolveu para infirmar que os ambientes online ajudam 

consideravelmente no sucesso dos estágios pedagógicos no  DCSH da Uni-CV, permitiu 

compreender a abrangência dessa e de outras problemáticas, proporcionando a 

oportunidade de, com base nos dados obtidos, compreender outros fenómenos, 

reformular alguns dos pressupostos iniciais, chegando a novas conclusões, novas 

problemáticas. 

Comummente uma das principais reflexões que ocupam o investigador é a opção 

por uma metodologia qualitativa ou quantitativa, selecionando posteriormente, em 

função da escolha realizada os respetivos instrumentos e técnicas de trabalho. Porém o 

percurso na análise empírica pode não ser assim tão linear, na medida em que muitos 

estudos são mistos e alguns instrumentos de recolha de informação, podem também ser 

considerados simultaneamente qualitativos e quantitativos. 

O desenvolvimento de um estudo implica uma reflexão e análise cuidada de 

múltiplas fontes de dados para o desenvolvimento de uma investigação pode-se 

encontrar múltiplos métodos e técnicas de investigação. Segundo Carmo e Ferreira 

(2007) “ no que respeita aos métodos e técnicas de investigação existe uma grande 

diversidade de definições, pois estas variam de autor para autor (p.193).”  

Assim, os métodos e técnicas associam-se aos métodos quantitativos e 

qualitativos, que por sua vez estão associados a paradigmas. Segundo os autores, 

“embora muitos investigadores adiram a um paradigma e ao método que lhe 

corresponde, outros combinam nos seus trabalhos de investigação os dois métodos 

característicos de cada um dos paradigmas” (Carmo & Ferreira, 2007, p.194). Partilha-

se da opinião que o investigador deve ter a liberdade de puder escolher o método e 

técnica que melhor se adeque à sua investigação, independentemente, de estarem mais 

associados a um ou a outro paradigma. Assim, apesar desta investigação ser considerada 

como eminentemente qualitativa, recorre-se a métodos, técnicas, instrumentos também 

utilizados pelas pesquisas quantitativas, o que poderá aludir a um modelo misto de 

investigação.  

Atendendo aos sucessivos “ataques” que muitos investigadores realizavam às 

metodologias qualitativas, por considerarem que não são tão “fidedignas” como as 

abordagens mais quantitativas, entende-se que “a “arte” de um estudo qualitativo está 

em o investigador obter as confirmações necessárias para aumentar a credibilidade das 

interpretações que faz, e para isso deverá recorrer a um (ou vários) “protocolos de 

triangulação” (triangulation protocols) (Flick, 1998), designadamente: 
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- triangulação das fontes de dados, em que se confrontam os dados provenientes de diferentes 

fontes; 

- triangulação do investigador, em que entrevistadores/observadores diferentes procuram detectar 

desvios derivados da influência do fator “investigador” [aspas do autor]; 

- triangulação da teoria, em que se abordam os dados partindo de perspectivas teóricas e hipóteses 

diferentes; 

- triangulação metodológica, em que para aumentar a confiança nas suas interpretações o 

investigador faz novas observações directas com base em registos antigos, ou ainda procedendo a 

múltiplas combinações “inter” [aspas do autor] metodológicas (aplicação de um questionário e de 

uma entrevista semi estruturada, etc., etc.).(p.135) 

 

A triangulação de métodos ou comparação de dados recolhidos por abordagens 

quantitativas e qualitativas diz respeito à adoção de métodos diversos para a análise de 

uma única questão ou objeto de estudo. Pode ser utilizada com a combinação alternada 

ou a utilização simultânea dos dois métodos para responder à questão de pesquisa. 

Portanto, as abordagens podem ser complementares e adequadas para minimizar a 

subjetividade e aproximar o pesquisador do objeto de estudo, respondendo às principais 

críticas das abordagens qualitativa e quantitativa respetivamente, proporcionando maior 

confiabilidade aos dados (Patton, 2002, Thiollent, 1997). 

Para Sousa (2005), triangulação em educação, “refere-se a uma metodologia de 

investigação em que se observa o mesmo fenómeno de três (ou mais) pontos diferentes, 

por diferentes observadores e com diferentes instrumentos”(p.172). 

De acordo com Stake (2007), “para além da sua orientação, que se afasta da 

explicação de causa e efeito e se aproxima da interpretação pessoal, a investigação 

qualitativa distingue-se pela sua ênfase no tratamento holístico dos fenómenos” 

(Schwandt, citado in Stake, 2007, p. 58). 

Outra caraterística que se entende que se coaduna perfeitamente com esta 

investigação e que também é inerente à pesquisa qualitativa é o facto de esta ter “um 

design emergente (Lincoln, Guba, 1985; Skovsmose, Borba, 2004, citado in Borba et 

al., 2012, p. 241), ou seja, mudanças de procedimentos metodológicos e até mesmo de 

foco podem ocorrer ao longo do desenvolvimento de um estudo, mudanças que 

“sinalizam um movimento para um nível de investigação sofisticado e que proporciona 

um maior insight” (Guba & Lincoln 1994, p. 229). 

 Sentiu-se que durante toda a investigação, por se tratar de uma investigação ação, 

houve necessidade de ajustar alguns dos instrumentos, bem como processos de 

intervenção previamente planificados, em função do contexto específico de Cabo Verde 

e da imprevisibilidade das múltiplas variáveis subjacentes a esta IA. Tal como afirmam 

Borba et al. (2012), “o processo de (re)elaboração de questionamentos é contínuo e 
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constante no desenvolvimento de uma pesquisa qualitativa (p. 241)”. Assim como 

destacam Almeida e Freire (2008),  

 

outro aspecto comum às várias correntes metodológicas que se pode incluir dentro da metodologia 

qualitativa é a busca da globalidade e da compreensão dos fenómenos, ou seja, um enfoque de 

análise de cariz da compreensão dos fenómenos, ou seja, um enfoque de análise de cariz indutivo, 

holístico e ideográfico. Por outras palavras, estuda-se a realidade sem a fragmentar e sem a 

descontextualizar, ao mesmo tempo que se parte sobretudo dos próprios dados, e não de teorias 

prévias, para os compreender ou explicar (método indutivo) e se situa mais nas peculiaridades do 

que na obtenção de leis gerais.(p.111) 

 

Nesta investigação, procurou-se descrever, analisar, refletir e interpretar contextos 

educativos, procurando superar as dificuldades identificadas com vista à melhoria das 

ações e consequente sucesso dos participantes. Considera-se assim que se tratou de um 

processo reflexivo, dinâmico e cíclico, na medida em que em função das necessidades e 

da investigação realizada para a superação das mesmas, procede-se a reajustes que, 

nesta situação em concreto, resultaram em ganhos.  

Conforme apontado, por se tratar de uma investigação que visa a análise mais 

descritiva e interpretativa de um contexto em específico, sem o intuito de generalizar 

para outras realidades ou contextos, surgiu também a necessidade de recorrer a 

instrumentos de recolha de dados, originalmente associados à metodologia quantitativa, 

sendo que os seus dados foram exclusivamente utilizados para a consolidação descritiva 

da investigação.  

Estabelecidas as decisões sobre a natureza metodológica da investigação, passou-

se à fase de decisão sobre o percurso do estudo que melhor se coadunou com a 

problemática em construção nesta investigação, atendendo que existem várias trilhas 

possíveis, sendo que a escolha deve ser criteriosa de modo a satisfazer as metas desta 

investigação.  

 

6.4. A investigação  ação  

Nesta investigação ação cujo propósito “é resolver problemas de carácter prático, 

através do emprego do método científico. A investigação é levada a cabo a partir da 

consideração da situação real (…) A sua principal finalidade é a resolução de um dado 

problema para o qual não há soluções baseadas na teoria previamente estabelecida” 

(Carmo & Ferreira, 2007, p. 228).  

Analisando o termo “investigação ação”, Sousa (2005) diz que  

 

juntando a palavra investigação (que significa pesquisar, procurar) à palavra acção (actuação, 

desempenho), obtemos a designação de um tipo de estratégia metodológica de estudo que é 
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geralmente levado a efeito pelo professor sobre a acção pedagógica desempenhada por si com os 

seus alunos (p. 95). 

 

De acordo com Halsey (1972, citado in Sousa, 2005), esta é percecionada como 

“uma intervenção em pequena escala na sala de aula e um estreito exame dos efeitos 

dessa intervenção (p. 95)”. 

Pode-se, portanto considerar que este método, 

 

trata-se de um procedimento in loco, visando lidar com um problema concreto localizado num 

contexto imediato. Isto significa que o processo é constantemente controlado passo a passo (numa 

situação ideal) durante períodos de tempo variáveis, utilizando diversos modos de avaliação 

(diários, narrativas, entrevistas, questionários e estudo de casos, por exemplo), de modo que os 

resultados obtidos levem a reformulações, modificações, ajustamentos e mudanças de direcção, 

conforme as necessidades de modo a orientar a investigação no caminho mais adequado (Cohen & 

Manion, 1987, citado in Sousa, 2005, pp. 95-96). 

 

Assim, como refere Pérez (1996) : “encontramo-nos perante um tipo de 

investigação qualitativo como um processo aberto e continuado de reflexão crítica sobre 

a ação (p.95).” O grande objetivo desta metodologia, é pois, a reflexão sobre a ação a 

partir da mesma, ou seja,  a sua finalidade consiste na ação transformadora da realidade, 

ou, como afirma Cembranos (1995, citado in Moreira, Paiva, Vieira, Barbosa & 

Fernandes, 2006) na “superação da realidade actual (,p.89)”.  

Como afirmam Sousa et al. (2008), a investigação ação representa uma 

metodologia bastante “apelativa e motivadora” porque se centra na prática e na melhoria 

das estratégias utilizadas, o que leva a uma eficácia da prática muito maior:  

 

O investigador/actor formula primeiramente princípios especulativos, hipotéticos e gerais em 

relação aos problemas que foram identificados; a partir destes princípios, podem ser depois 

produzidas hipóteses quanto à ação que deverá mais provavelmente conduzir, na prática, aos 

melhoramentos desejados. Essa ação será então experimentada e recolhida a informação 

correspondente aos seus efeitos; essas informações serão utilizadas para rever as hipóteses 

preliminares e para identificar uma ação mais apropriada que já reflita uma modificação dos 

princípios gerais. A recolha de informação sobre os efeitos desta nova ação poderá gerar hipóteses 

posteriores e alterações dos princípios, e assim sucessivamente… (p.134) 

 

A investigação ação representa um método de investigação particularmente 

apreciado para estudos no âmbito das Ciências Sociais e Humanas, que envolvem a 

intervenção de alguém que pretende alterar uma situação concreta, provocando-lhe 

melhorias. Na tentativa de aproximar mais esta metodologia aos objetivos da 

investigação, dir-se-ía que  
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a investigação-acção é uma metodologia de investigação ao serviço da construção de 

conhecimento social relevante, simultaneamente útil para a resolução de problemas concretos e 

para o desenvolvimento das ciências sociais (Silva, 1996), mas também uma estratégia de 

desenvolvimento profissional do professor. Pode ser genericamente entendida, no contexto da 

formação de professores e da promoção do seu desenvolvimento profissional, como uma estratégia 

de questionamento auto-reflexivo, sistemático e científico feito pelos próprios para melhorar a 

prática (McKernan, 1996: 5) ou, ainda, como o estudo sistemático das tentativas de mudança e 

melhoria da prática educativa, feito por grupos de participantes, através das suas acções numa 

prática e através da sua reflexão sobre os efeitos dessas acções (Ebbutt, 1985, citado in Vieira & 

Moreira, 2011, p. 57). 

 

A definição acima citada reflete o que se pretende realizar, quer enquanto 

investigadora, quer como docente, com a missão de aprofundar o conhecimento, na 

expetativa de suscitar alguma aprendizagem e eventualmente transformar os contextos 

educativos (ciente de que a mudança ou transformação é um processo paulatino e 

moroso, mas entende-se que qualquer intervenção, poderá ser o início de uma eventual 

transformação, mesmo que esta não ocorra imediatamente). 

Ainda com o objetivo de refletir um pouco mais sobre esta problemática, para 

Sousa (2005)  

 

a investigação-acção mostra-se particularmente apropriada sempre que um conhecimento 

específico é requerido por um problema específico, numa situação concreta (…) e poderá ser 

aplicada em quaisquer situações de sala de aula ou de escola em que possam ser aplicados 

mecanismos de avaliação traduzindo feedbacks sobre o sistema.(p.96) 

 

Por se entender que a explicitação de algumas situações de aplicação deste 

método, poderiam ajudar a melhor compreender a sua escolha para esta investigação, 

alude-se a Cohen e Marion (1987, citados in Sousa, 2005) que consideram que esta 

revela-se uma metodologia apropriada de investigação para as seguintes áreas: 

 

1 - Métodos de aprendizagem [em itálico do autor]: na descoberta de métodos novos que possam 

substituir os tradicionais; 

2 – Estratégias de aprendizagem [em itálico do autor]: experimentando aproximações integradas 

de aprendizagem em vez do estilo unilinear de transmissão de conhecimentos; 

3 – Procedimentos de avaliação [em itálico do autor]: ensaiando novos métodos de avaliação 

contínua; 

4 – Atitudes e Valores [em itálico do autor]: possibilidade de encorajar atitudes mais positivas de 

trabalho; 

5 – Formação contínua dos professores [em itálico do autor]: procurando desenvolver 

capacidades, experimentar novos métodos de aprendizagem, poder de análise, auto-avaliação, etc. 

6 – Treino e controlo [em itálico do autor]: gradual introdução a novas técnicas de modificação 

comportamental; 

7 – Administração [em itálico do autor]: incremento da eficiência de alguns aspectos da parte 

administrativa escolar.(p.96) 

 

Qualquer um destes aspetos, com exceção, eventualmente apenas do 7º, 

enquadram-se perfeitamente nos objetivos que se pretendeu desenvolver nesta 
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investigação. O b-curso SuperVisão de estágio desenvolvido respeita também alguns 

dos procedimentos da investigação ação, também destacados  por Sousa (2005) como o  

 

estabelecimento de uma planificação de acções [em itálico do autor](sessões, aulas, lições) que 

sucedem no tempo, contendo determinados conteúdos programáticos [em itálico do autor] e uma 

calendarização [em  itálico do autor] predefinida e dividida por etapas. No final de cada etapa (que 

tanto poderá corresponder a cada sessão como a um determinado conjunto de sessões), procede-se 

a uma avaliação [em itálico do autor], com a finalidade de verificar se a evolução das acções está a 

suceder em conformidade com o previsto ou se há necessidade de se efectuarem ajustes ou 

correcções.(p.96) 

 

 

Procurando situar esta IA realizada, pode-se integrá-la numa investigação na/pela 

ação, que decorreu simultaneamente com a intervenção, pelo que à medida que se 

conhece a realidade ela é transformada e neste processo resulta num conhecimento cada 

vez mais da realidade. Supõe-se aqui a implicação dos atores sociais em todos os 

momentos e o comprometimento do investigador em relação à realidade que se está a 

pesquisar (Silva, 2002). Ainda a este respeito, esta  

 
 é, muitas vezes, tratada como sinônimo de pesquisa participante ou pesquisa colaborativa. Tanto a 

pesquisa-ação quanto a pesquisa participante têm como origem a psicologia social e as limitações 

da pesquisa tradicional, dentre as quais se evidencia o distanciamento entre o sujeito e o objeto de 

pesquisa, fator que ressalta a necessidade de inserção do pesquisador no meio e a participação 

efetiva da população investigada no processo de geração de conhecimento (Haguete, 2001, p.52). 

 

A IA, segundo Coutinho (2005) é uma metodologia de pesquisa ativa que impõe 

“que as pessoas implicadas tenham algo a dizer e a fazer. Não se restringe simplesmente 

a uma mera recolha de dados ou de relatórios a serem arquivados (p.14)”. Com a IA “os 

investigadores pretendem desempenhar um papel activo na própria realidade dos factos 

observados” (Thiollent, 2002, citado in Coutinho, 2005) e muitas vezes contribuir para a 

própria alteração dessa mesma realidade. Como afirmam Bogdan e Biklen (1994, 

p.197), a IA consiste na recolha de informações sistemáticas com o objetivo de 

promover mudanças sociais onde o investigador se envolve ativamente na causa da 

investigação. 

Como afirma Coutinho (2005), um problema que geralmente se aplica a este tipo 

de investigação é que nem sempre é possível generalizar os resultados da investigação, 

na medida em que no processo é dado um grande espaço aos raciocínios informais, 

aproximativos e argumentativos, o que não se presta facilmente à formalização e ao 

controle lógico. Em muitas situações, como a da presente investigação, a generalização 

dificilmente pode ser superior à da situação efetivamente investigada. No entanto, como 

destaca Thiollent (2002, citado in Coutinho, 2005), “uma generalização pode ser 
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progressivamente elaborada a partir da discussão dos resultados de várias pesquisas 

organizadas em locais ou situações diferentes (p.2).” 

Muitas vezes questiona-se se a IA realmente contribui para a produção de 

conhecimento. O que se pode dizer é que qualquer que seja a investigação, nem sempre 

se consegue produzir conhecimentos novos. Para os investigadores da IA a objetividade 

científica significa ser honesto, recolher os dados na fonte e obter as perspetivas de 

todas as partes envolvidas nas questões (Bogdan & Biklen, 1994). 

Segundo Coutinho (2005), pode-se destacar algumas fases inerentes a uma IA, 

designadamente: 

 

1. identificação, avaliação e formulação do problema 

2. discussão preliminar e negociação entre os parceiros interessados 

3. revisão da literatura na área de investigação 

4. revisão da formulação inicial do problema 

5. selecção de procedimentos de investigação – amostragem, administração,  

6. selecção dos procedimentos de avaliação 

7. implementação do projecto 

8. interpretação dos dados recolhidos.(p.3) 

 

Efetivamente uma IA é norteada por algumas caraterísticas específicas e muito 

próprias, como: 

 

Prática [em itálico dos autores] – O seu objectivo é lidar com problemas reais, procurando 

diagnosticar um problema num contexto específico e solucioná-lo nesse mesmo contexto. A 

mudança é vista como parte integrante da investigação. 

 Colaborativa [em itálico dos autores] – Os professores trabalham em conjunto com os 

investigadores. Os professores são os principais intervenientes no processo de investigação, sendo 

a sua participação activa. 

Cíclica [em itálico dos autores] – A investigação envolve um conjunto de ciclos, nos quais as 

descobertas iniciais geram possibilidades de mudança, que são então implementadas e avaliadas 

como introdução do ciclo seguinte. 

Auto-avaliativa [em itálico dos autores]  – As modificações são continuamente avaliadas e 

monitorizadas, numa perspectiva de flexibilidade e adaptabilidade (Cohen, Manion & Morrison, 

2000, p.4). 

 

Um profissional, seja ele professor e/ou investigador, como é o caso, poderá sentir 

a necessidade de resolver problemas quotidianos inerentes à sua atividade. Assim, 

pretende-se muitas vezes alcançar uma conjetura a partir de uma reflexão sobre ações 

(situações práticas), com o objetivo de transformar a realidade. Como consequência, 

surge este tipo de metodologia, que se desenvolve de forma cooperativa e/ou 

participativa, onde todos os que nela estão implicados participam diretamente na 

investigação. Na prática, num contexto educativo apresenta-se como uma investigação 

colaborativa ou participativa, cuja finalidade é resolver problemas reais. Os métodos de 

recolha de dados mais associados a este tipo de investigação são os registos escritos, 

áudio, diários, questionários, entrevistas, entre outros (Coutinho, 2005). 



Capítulo VI 

Trilhando o percurso metodológico: o desenho da investigação 

 

223 
 

Como referem Bodgan e Biklen (1994), “a investigação-acção pode servir como 

estratégia organizativa para agregar as pessoas activamente face a questões particulares 

(p. 207)” e poderá permitir que ganhem consciência dos problemas existentes e 

empenhar-se na sua resolução. 

Assim, segundo Moreira (2010),  

  

fazer investigação –acção, isto é, submeter a acção profissional a um questionamento auto-

reflexivo realizado pelos participantes em situações sociais, com a finalidade de melhorar a 

racionalidade e justiça das suas práticas sociais, o seu entendimento dessas práticas e das situações 

em que essas práticas ocorrem (Carr & Kemmis, 1986, citado in Moreira, 2010), implica tomar a 

transformação como projecto de acção.(p.116) 

 

A investigação ação é um processo reflexivo que carateriza uma investigação 

numa determinada área problemática cuja prática se deseja aperfeiçoar ou aumentar a 

sua compreensão pessoal. Conforme diz a autora supracitada, “enquanto investigação 

colaborativamente realizada por escolas e universidades, a investigação-acção 

colaborativa promove processos de construção de conhecimento profissional que 

reconfiguram as relações de poder entre investigadores e professores” (Moreira, 2010, 

p. 117). 

Pode-se considerar que a investigação ação é uma investigação científica 

sistemática e auto reflexiva levada a cabo por práticos, para melhorar a prática 

(Máximo-Esteves, 2008, p.20). Neste caso, tratando-se de uma investigação 

desenvolvida com estudantes estagiários, orientadores e supervisores de estágio, pode-

se considerar que se enquadra plenamente nos pressupostos da supervisão de estágio, 

que é baseada sobretudo na reflexão permanente das práticas, para consequente 

aperfeiçoamento. 

Assim, como destaca Moreira (2010),  “a investigação-acção usada como 

estratégia formativa de professores, facilita a sua formação reflexiva, promove o seu 

posicionamento investigativo face à prática e a sua própria emancipação (p.129).” 

Entende-se, por isso que  

 

o enquadramento da investigação-acção como projecto de acção transformadora está alinhado com 

uma concepção da formação como força inovadora. Tendo como finalidade última a melhoria da 

acção educativa, aliada a um desenvolvimento profissional sustentável, a investigação-ação 

afigura-se particularmente ajustada a uma formação reflexiva crítica de professores e a uma 

pedagogia para a autonomia.(p.129) 

 

Assim, a investigação ação,  

 

vem consagrar uma epistemologia praxeológica associada à formação e supervisão, ao promover 

estratégias de consciencialização de tipo transformador. Neste processo de conscientização, a 
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metodologia espiralada e auto-reflexiva da investigação-acção constitui um instrumento poderoso 

de produção de conhecimento (…) (Moreira, 2010, p.117). 

 

Especificamente numa investigação desta natureza, que envolve trabalho com 

professores, as vantagens da utilização da investigação ação, como estratégia de 

formação de professores, estão bem documentadas nas palavras da referida autora:  

 

a dinâmica cíclica de acção-reflexão, própria da investigação-acção, faz com os resultados da 

reflexão sejam transformados em praxis [em itálico da autora]  e esta, por sua vez, dê origem a 

novos objectos de reflexão que integram, não apenas a informação recolhida, mas também o 

sistema apreciativo do professor em formação. É neste vaivém contínuo entre acção e reflexão que 

reside o potencial da investigação-acção enquanto estratégia de formação reflexiva, pois o 

professor regula continuamente a sua acção, recolhendo e analisando informação que vai usar no 

processo de tomada de decisões e de intervenção pedagógica (Moreira, 2010, p.129). 

 

Assim, como relembra Moreira (2010), a “investigação-acção tem revelado 

constituir uma intensificação da prática reflexiva, pois combina o processo investigativo 

e a reflexão crítica com a prática de ensino, tornando esta mais informada, mais 

sistemática e mais rigorosa (p. 130)”. 

Esta metodologia, como produtora de conhecimentos sobre a realidade, pode 

constituir-se como um processo de construção de novas realidades sobre o ensino e 

aprendizagem, pondo em causa os modos de pensar e de agir das comunidades 

educativas. O professor, ao questionar-se e ao questionar os contextos/ambientes de 

aprendizagem e as suas práticas, numa dialética de reflexão, ação e reflexão contínuas e 

sistemáticas, está a processar a recolha e produção de informação válida para 

fundamentar as estratégias/atividades de aprendizagem que irá desenvolver, o que 

permite cientificar o seu ato educativo, ou seja, torná-lo mais informado, mais 

sistemático e mais rigoroso; ao partilhar essa informação com os alunos e com os 

colegas, no sentido de compreender o ensino e a aprendizagem para encontrar respostas 

pertinentes, oportunas e adequadas à realidade em que trabalha, está a desencadear um 

processo dinâmico, motivador, inovador, responsável e responsabilizante dos vários 

intervenientes do processo educativo (Moreira, 2010, p. 130). 

A investigação ação, com a sua componente reflexiva e atuante, em função de 

situações concretas e objetivas, para as transformar, no sentido de melhorar a qualidade 

da escola (Hopkins, 1985), da educação (Ainscow, 2000) e a vida das pessoas (Bogdan 

& Biklen, 1994), é uma atitude a desenvolver nos professores do século XXI, para 

poderem dar resposta à diversidade dos seus públicos e aos grandes desafios de uma 

educação inclusiva, promotora do sucesso de todos e de cada um (Carta do 

Luxemburgo, 1996), na escola e na comunidade de pertença (Moreira, 2010, p. 131). 
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Segundo Máximo-Esteves (2008, p.21), a investigação ação educacional é um 

termo usado para descrever uma família de atividades no desenvolvimento curricular, 

desenvolvimento profissional, programas de aperfeiçoamento da escola, de sistemas de 

planificação e desenvolvimento de políticas. Ela forma, transforma e informa. Informa 

através da produção de conhecimento sobre a realidade em transformação; transforma 

ao sustentar a produção da mudança praxeologia através de uma participação vivida, 

significada e negociada no processo de mudança; forma, pois ao produzir a mudança e 

construir conhecimento sobre ela e uma aprendizagem experiencial e contextual, 

reflexiva e colaborativa (Máximo-Esteves, 2008, p.20). 

O professor, como sujeito e participante na investigação ação colaborativa, 

participa também na avaliação dos resultados e do impacto da ação, sem deixar essa 

tarefa meramente a autoridades externas ao processo, tais como a administração, a 

inspeção ou investigadores externos (Máximo-Esteves, 2008, p.11). 

Alguns autores, criticam a importação dos instrumentos metodológicos utilizados 

tradicionalmente na investigação qualitativa, e preferem adotar uma metodologia 

emergente, mais adequada aos constrangimentos e às finalidades tão heterogéneas da 

investigação-ação. Recorrem, neste caso, ao diário, a inventários, a planos de aula 

detalhados, à recolha e análise dos trabalhos de estudantes, a entrevistas informais a pais 

e alunos, ao registo vídeo das suas práticas, isto é, utilizam instrumentos metodológicos 

que são também estratégias de ensino (Burnaford, 2001, citado in Máximo-Esteves, 

2008, p.76). 

A investigação ação constitui, assim, um excelente guia para orientar as práticas 

educativas, com o objectivo de melhorar o ensino e os ambientes de aprendizagem na 

sala de aula (Arends, 1995). Naturalmente, tal como avança Coutinho (2009),  

 

deste diálogo entre pressuposto teóricos e a acção concreta nasce o carácter cíclico da 

Investigação-Acção, uma vez que, através dela, se gera um processo que vários autores, como 

Lewin (1946), Kolb (1984), Carr & Kemmis (1988), entre outros, materializaram pela forma de 

uma espiral ou, como nos diz Latorre (2003), (…) un “vaivém” – espiral dialéctica – entre la 

acción y la reflexión, de manera que ambos momnetos quedan integrados y se 

complementan.(p.372) 

 

Assim, pode-se encontrar vários modelos de investigação ação, como o de Kurt 

Lewin, Kemmis, Elliott, Whitehad que são utilizados em função dos objetivos do 

investigador. Assim, no caso desta IA, afigurou-se pertinente aludir ao modelo de Jack 

Whitehad, que sugere um esquema que se situa entre a teoria educativa e o 

desenvolvimento profissional, assim como se ambiciona realizar com esta IA. Segundo 

Coutinho et al. (2009),  
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este professor britânico, juntamente com Jean McNiff, apresenta a Investigação-Acção como uma 

metodologia que faz com que os professores, em todas as circunstâncias, investiguem e avaliem o 

seu trabalho (2006), colocando a si próprios estas perguntas: “What am I doing? What do I need  

to improve? How do I improve it? (p.372) 

 

Destaca-se aqui o esquema que sofreu algumas alterações, fruto da colaboração 

com MCNiff (2003) que ilustra realmente o que se realizou com o b-curso SuperVisão 

de estágio, que  o autor designou de “ação reflexão”, como se pode ver com recurso à 

figura 13. 

 

 

Figura 13 – Ciclo de ação reflexão (adaptado de McNiff) 

 

Assim, de uma forma muito simplificada, segundo Jack Whitehead60 o processo 

de investigação ação pode explicar-se através do seguinte exemplo de colaboração na 

ação: 
 

 

1. O professor identifica ou é confrontado com um problema, e escolhe um colega de trabalho para 

o ajudar a encontrar uma solução. 

2. O professor trabalha em conjunto com o colega, tanto dentro como fora da sala de aula, com o 

objectivo de elaborar uma abordagem que irá melhorar a qualidade da educação ministrada. 

3. A aula é realizada, e as informações que vão sendo recolhidas durante a sessão permitirão 

determinar se a abordagem é ou não um sucesso. 

4. Terminada a aula, a sessão é avaliada pelos dois professores. 

5. Com base na experiência adquirida com esta investigação, a próxima etapa requer uma nova 

abordagem para melhorar o tópico a ser leccionado, melhorar a concepção dos materiais a serem 

utilizados, etc. (Coutinho et al. (2009, p.372). 

 

Apesar de o b-curso SuperVisão de estágio não representar propriamente uma 

aula, acabou por passar pela sequência de etapas e de procedimentos apontados pelos 

autores, especificamente com os objetivos identificados, daí a seleção deste modelo no 

contexto de todos os apresentados no âmbito da IA. 

Durante a implementação do b-curso, observou-se o desenvolvimento do mesmo, 

refletiu-se, procurando em função disso agir, avaliando os resultados das ações 

                                                                 
60 Coutinho et al. (2009, p.372) 
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introduzidas e modificando,  os aspetos considerados menos conseguidos, procurando 

seguir novas direções para o sucesso dessa ação. Naturalmente este ciclo implicou a 

introdução de instrumentos de recolha de dados que permitiram aferir todas as 

informações necessárias para o desenvolvimento das fases referidas. No capítulo IX, 

haverá oportunidade de explorar, detalhadamente, esses dados. 

Para pôr em prática a investigação ação, optou-se pela escolha das técnicas 

qualitativas que podem ser eficazes na concretização dos processos de recolha de dados. 

 

6.4.1. Métodos, Técnicas e Instrumentos de recolha de dados 

Recorreu-se a diferentes técnicas e instrumentos de recolha de dados aplicados em 

diferentes momentos da intervenção que se explicitam de seguida e que segundo 

Coutinho (2008) são divididos por António Latorre em três categorias:  

 

- Técnicas baseadas na observação – estão centradas na perspetiva do investigador, em que este 

observa em direto e presencialmente o fenómeno em estudo;  

- Técnicas baseadas na conversação – estão centradas na perspetiva dos participantes e enquadram-

se nos ambientes de diálogo e de interação;  

- Análise de documentos – centra-se também na perspetiva do investigador e implica uma pesquisa 

e leitura de documentos escritos que se constituem como uma boa fonte de informação. (p.1) 

 

6.4.1.1. Observação participante 

A observação participante, técnica baseada na observação, é uma estratégia muito 

utilizada pelos professores/investigadores e consiste na técnica da observação direta e 

que se aplica nos casos em que o investigador está implicado na participação e pretende 

compreender determinado fenómeno em profundidade.  

De acordo com Coutinho (2005),  

 
na observação participante, é o próprio investigador o instrumento principal de observação. Ele 

integra o meio a investigar, “veste” o papel de actor social podendo assim ter acesso às 

perspectivas de outros seres humanos ao viver os mesmos problemas e as mesmas situações que 

eles. Assim, a participação tem por objectivo recolher dados (sobre acções, opiniões ou 

perspectivas) aos quais um observador exterior não teria acesso. A observação participante é uma 

técnica de investigação qualitativa adequada ao investigador que pretende compreender, num meio 

social, um fenómeno que lhe é exterior e que lhe vai permitir integrar-se nas actividades/vivências 

das pessoas que nele vivem.(p.30) 

 

Analisando um pouco mais em detalhe a observação científica, percebe-se, tal 

como afirma Vilelas (2009), que  

 

a observação pode definir-se como o uso sistemático dos nossos sentidos na procura dos dados 

necessários para resolver um problema de investigação. Por outras palavras, observar 

cientificamente é perceber activamente a realidade exterior com o propósito de obter os dados que, 

previamente, foram definidos como de interesse para a investigação.(p.53) 
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Segundo Sousa (2005) “a tarefa de quem investiga aspectos educacionais é 

sobretudo a de tentar explicar os meios porque o mundo social é estabelecido e mantido, 

através da explicação de pequenas partes que podem ser observadas (p. 34).” Para tal, o 

autor aponta algumas vantagens da metodologia de observação: 

 

1 – As observações são superiores às experiências, questionários e entrevistas, quando se trata da 

recolha de dados comportamentais não –verbais; 

2 – Na observação, o observador pode constatar directamente o comportamento enquanto ele 

ocorre, podendo tomar imediatamente notas sobre o que achas mais pertinente; 

3 – Como a observação é geralmente efectuada durante um certo período de tempo, o observador 

onde desenvolver uma boa relação com aqueles que observa, geralmente de modo mais natural que 

se efectuasse uma experiência ou um questionário; 

4 – A metodologia de observação não nos proporciona sobre os observados as reacções que 

sucedem noutros tipos de recolha de dados. Limita-se a constatar o que decorre 

normalmente.(p.34) 

 

No que se refere aos tipos de estruturação da observação, recorreu-se à observação 

estruturada, atendendo a que a investigadora, tinha experiência como supervisora de 

estágio, bem como, no seguimento a nível pedagógico das principais questões relativas 

à docência não representando, portanto, estes contextos desconhecimento à mesma. 

De um modo geral, pode-se considerar que “os métodos de observação constituem 

uma técnica de investigação social que capta os comportamentos no momento em que 

eles se produzem e em si mesmos, sem a mediação de um documento ou testemunho” 

(Quivy & Campenhoudt, 2003 citado in Vilelas, 2009, p. 232). 

Na observação participante é ainda possível identificar vantagens e desvantagens. 

Como vantagens, pode-se destacar “o rápido acesso aos dados acerca das situações 

habituais de vida dos participantes, o acesso aos dados que são considerados privados e 

o facto de permitir captar as palavras de esclarecimento que acompanham o 

comportamento dos observados (Vilelas, 2009)”. Como principais desvantagens pode-

se destacar as seguintes: 

 

o excessivo compromisso que adopta o observador frente ao grupo pode chegar a provocar uma 

identificação tão imensa que altere a sua objectividade e distorça a sua percepção; o facto de 

poder, adoptar, dentro do grupo estudado, uma só das posições possíveis, que restringirá a sua 

possibilidade de captar as actividades de interesse nas suas múltiplas facetas; os enormes custos 

que podem estar associados a trabalhos de tão longa duração.( p. 275) 

 

Relembra-se, porém, Mackernan (1996) que relativamente à observação, afirma 

que 

 

observation is not only a fundamental activity associated with action research but is a requisite tool 

for scientific enquiry. Observation may be obtrusive and interactive, as in the case of ´participant 

observation´or unobtrusive and non-reactive, as in the case of ´non-participant observation´. The 

style will depend upon the nature of the research problem and the skills or preference of the 

researcher.(p.59) 
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Também por ser um método utilizado apenas pelas pesquisas qualitativas, a 

observação acarreta algumas críticas ora negativas, ora positivas. Entre as positivas, 

pode-se destacar o facto de a observação permitir comprovar ou não os relatos dos 

sujeitos estudados, atendendo a que “nem sempre o que eles dizem é o que demonstram 

nos seus comportamentos” (Lobiondo-Wood & Haber, 2001, citado in Vilelas, 2009, p. 

278). Este aspeto nesta investigação é realmente determinante, atendendo a que muitas 

vezes os próprios indivíduos não tinham noção das suas dificuldades, principalmente se 

forem estudantes que nunca lecionaram. 

Como principais desvantagens deste método pode-se destacar o facto de “a 

observação participante incorrer num risco de imersão total numa realidade que não a 

do pesquisador. Esse perigo é frequentemente relatado por muitos investigadores e pode 

implicar a existência de deformações subjectivas da realidade estudada” (Vilelas, 2009, 

p. 278). 

 

O espaço da observação na IA 

Dado que a investigadora/docente teve intervenção direta na investigação, quer 

enquanto supervisora de três núcleos de estágio, quer como formadora responsável pela 

dinamização de alguns conteúdos pedagógicos na plataforma, assumiu-se o papel de 

observadora participante, sendo que existiram várias situações onde se recorreu à 

observação informal, no que se refere especificamente ao desenvolvimento do b-curso 

Supervisão de estágio. 

Durante estas observações participantes na prática pedagógica, que decorreram no 

segundo semestre do ano letivo 2012/2013, sempre com o acompanhamento do 

orientador de estágio (professor da escola secundária, selecionado para o efeito), houve, 

como seria expectável, uma forte intervenção da docente/investigadora, também 

supervisora de estágio, procurando-se fazer face às exigências dos normativos da Uni-

CV (Cf. Anexo II), em situações de prática pedagógica, bem como contribuindo para o 

aperfeiçoamento das práticas pedagógicas dos estagiários, identificando os aspetos 

menos conseguidos, sublinhando os que se deveriam manter, bem como propondo 

alternativas de trabalho e de metodologias, nos casos que isso se justificava. 

A observação participante, que norteou toda a prática supervisiva na Uni-CV, 

complementada com o b-curso SuperVisão de estágio, foi designada de “NATURAL 

quando o observador pertence, de facto, ao conjunto humano que investiga (…), pois o 

observador não requer nem de uma estratégia especial nem de uma conduta de 

autocontrolo, frente aos actos que o mesmo executa (Vilelas, 2009, p. 273)”. 
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Por outro lado, não se pode descurar também as observações informais realizadas, 

atendendo que, a par das conversas informais, permitiram obter informações valiosas 

para a implementação e monitorização do b-curso SuperVisão de estágio, conforme se 

refere no capítulo IX. Por todas as razões previamente apontadas, considera-se que esta 

técnica, em função da forma como for utilizada, representa uma mais-valia na recolha 

dos dados, garantindo a triangulação com os outros dados da investigação. 

 

6.4.1.2. Momentos, contextos e procedimentos de registo e tratamento dos 

dados de observação 

Considera-se que nesta IA as observações ocorreram em “duas dimensões” (a que 

se designou de participativa e informal): uma mais relacionada com a sua prática 

pedagógica e outra mais associada à (re)ação dos estudantes estagiários ao b-curso 

SuperVisão de estágio. Ambas complementam-se, atendendo a que estes dois “espaços” 

de aprendizagem, apesar de diferenciados, acabaram por se intersetarem, contribuindo 

para o aperfeiçoamento das competências destes jovens profissionais e conduzindo ao 

seu sucesso nesta etapa final da sua formação inicial. 

Importa ressalvar ainda que o contacto estabelecido entre a 

investigadora/docente/supervisora e os estudantes estagiários era diário, o que 

possibilitou a realização de muitas conversas (síncronas e assíncronas), acompanhadas 

por vezes de uma forte componente de “linguagem não verbal”, que se revelaram 

determinantes para perceber como estes indivíduos estavam a vivenciar esta “nova 

metodologia” de ensino e de aprendizagem. 

No que se refere à outra dimensão, mais voltada para o contexto de supervisão 

pedagógica propriamente dita, foram realizadas observações com base nos elementos 

universais para a planificação de uma aula (objetivos/competências, estratégias, 

recursos, tempo e observações gerais), respeitando os normativos em vigor na Uni-CV. 

Estes registos revelaram-se extremamente úteis, atendendo a que possibilitaram uma 

reflexão sobre as práticas pedagógicas globais e individuais dos estagiários, permitindo 

o estabelecimento de prioridades, em termos formativos, por exemplo, para anos 

subsequentes, garantindo a melhoria deste processo. 

 

Registo e tratamento das observações 

As observações informais realizadas durante as sessões presenciais do b-curso 

SuperVisão de estágio (e não só), as conversas informais, os silêncios, todas as 

(re)ações destes estudantes estagiários foram sendo registadas sobre a forma de notas de 

campo (NC1), que posteriormente foram transcritas e analisadas com recurso à análise 
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de conteúdo. No que se refere às observações realizadas no âmbito da supervisão 

pedagógica, recorreu-se a um “formulário” próprio da Uni-CV, sendo que as principais 

informações para a investigação foram gravadas, transcritas e posteriormente analisadas 

com recurso ao software para análise de conteúdo Nvivo 10, conjuntamente com as 

entrevistas realizadas no fim do b-curso, conforme se apresenta no capítulo IX. 

 

6.4.2.  Notas de Campo  

O investigador quando está mergulhado na sua investigação, tem de ser cuidadoso 

procurando relatar todas as experiências que vai vivenciado à medida que estas vão 

ocorrendo, pois elas representam também importantes fontes de dados, que de outra 

forma não poderiam ser recolhidas. Refere-se, portanto às notas de campo, as quais 

representam “o relato escrito daquilo que o investigador ouve, vê, experiencia e pensa 

no decurso da recolha e reflectindo sobre os dados de um estudo qualitativo” (Bodgan 

& Biklen, 1994, p. 150). 

As notas de campo representam os registos das informações recolhidas durante 

uma observação, representando um instrumento de recolha de dados da pesquisa 

qualitativa (Vilela, 2009). 

 

Depois de cada observação, entrevista, ou qualquer outra sessão de investigação, é típico que o 

investigador escreve, de preferência num processador de texto ou computador, o que aconteceu. 

Ele ou ela dão uma descrição das pessoas, objectos, lugares, acontecimentos, actividades e 

conversas. Em adição e como parte dessas notas, o investigador registará ideias, estratégias, 

reflexões e palpites, bem como os padrões que emergem (Bodgan & Biklen, 1994, p. 150). 

 

As notas de campo nesta investigação, ganharam uma dimensão importante, na 

medida em que se tornaram essenciais para relatar “visão, cheiros, as impressões e os 

comentários extra, ditos antes e depois da entrevista (Bodgan & Biklen, 1994, p. 150)” e 

durante as observações e conversas informais. 

Relativamente ao conteúdo das notas de campo, Bogdan e Biklen (1994) 

apresentam várias sugestões sobre o que elas deverão conter e também remetem para a 

sua componente reflexiva, destacando que o conteúdo das observações deve conter uma 

parte descritiva e uma reflexiva, sendo que a parte descritiva compreende um registo 

detalhado do que ocorre no campo: 

- Descrição dos sujeitos: sua aparência física, seus maneirismos, seu modo de vestir, de falar de 

agir. 

- Reconstrução de diálogos: as palavras, os gestos, os depoimentos, as observações entre sujeitos 

ou entre estes e o pesquisador. Na medida do possível devem utilizar as suas próprias palavras. As 

citações são extremamente úteis para analisar, interpretar e apresentar dados. 

- Descrição dos locais: O ambiente onde é feita a observação deve ser descrito. O uso de desenhos 

ilustrando a disposição dos móveis, o espaço físico, a apresentação do quadro de giz, dos cartazes 

dos materiais de classe podem também ser elementos importantes a ser registrados. 
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- Descrição de eventos especiais: As anotações devem incluir o que ocorreu, quem estava 

envolvido e como se deu esse envolvimento. 

- Descrição das atitudes: Devem ser descritas as atividades gerais e os comportamentos das 

pessoas observadas, sem deixar de registrar a sequência em que ambos ocorrem. 

- Os comportamentos do observador: sendo o principal instrumento da pesquisa, é importante que 

o observador inclua nas suas anotações as suas atitudes, ações e conversas com os participantes 

durante o estudo (Bogdan & Biklen, 1994, p. 94). 

 

A parte reflexiva das anotações inclui as observações pessoais do pesquisador (Cf. 

Apêndice XXVIII), feitas durante a fase de coleta: suas especulações, sentimentos, 

problemas, ideias, impressões, dúvidas, incertezas, surpresas e decepções. As reflexões 

podem ser: 

 

- Analíticas: Referem-se ao que está sendo aprendido no estudo, novas ideias surgidas. 

- Metodológicas: Envolve os procedimentos e estratégias metodológicas utilizadas, problemas 

encontrados na obtenção de dados e forma de resolvê-los. 

- Mudança na perspectiva do observador: Deve ser anotada as expectativas, opiniões, preconceitos 

do observador e sua evolução durante o estudo. 

- Esclarecimentos necessários: As anotações devem conter pontos a serem esclarecidos, aspectos 

que parecem confusos, relações a serem explicitadas, elementos que necessitam de maior 

exploração (Bogdan & Biklen, 1994, p. 98). 

  

Conforme se analisou, segundo Bodgan e Biklen (1994) as notas de campo 

poderão ter por base dois tipos de materiais: o descritivo e o reflexivo, na medida em 

que as reflexivas apreendem “mais o ponto de vista do observador, as suas ideias e 

preocupações (Bodgan & Biklen, 1994, p.152)”, considera-se que as notas de campo 

desta IA enquadram-se mais nesse último domínio: reflexivo. 

Não era, de facto a intenção, fazer uma descrição profunda dos contextos, das 

pessoas e das ações analisadas, pelo que se optou por relatar, em função dos parâmetros 

que estipulados (Vilela, 2009), os aspetos que se consideraram importantes para a 

investigação. Porém, está-se consciente que a riqueza das observações não se esgota 

com as notas de campo, mas com a experiência que realmente se teve. Por melhores que 

sejam as notas de campo, elas não espelham as sensações vivenciadas num momento 

único como aquele que observador experiencia. Tal como MacKernan (1996) relata, 

“field notes often provide clues to fundamental issues of importance and group 

dynamics for the actors involved. More structured instruments such as questionnaires 

and checklists may not be sensitive enough to these underlying and often subtle themes 

and occurrences (p. 93).” 
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6.4.2.1. Momentos, contextos e procedimentos de registo e tratamento das 

notas de campo e das conversas informais 

Procurou-se, durante toda a nesta investigação efetuar o registo dos aspetos que se 

afiguraram mais significativos, criando uma espécie de diário de bordo61, que acabaram 

por ajudar na elaboração da tese e na “revisitação” de momentos e experiências, 

considerados únicos. 

Assim, as notas de campo foram obtidas em diferentes momentos da ação, 

situação, contexto. Por exemplo durante as aulas assistidas, procurou-se tirar o máximo 

de informações possíveis durante o decorrer das aulas, bem como sentiu-se necessidade 

de posteriormente registar mais informações essencialmente relacionadas com a parte 

final das aulas, mais relacionadas com as reflexões no seio dos núcleos de estágio, que 

eram realmente enriquecedoras, podendo ver-se in loco, a interação entre todos os 

agentes principais deste processo, identificando-se simultaneamente as particularidades 

de cada um dos indivíduos e as formas como eles reagiam em função das reflexões 

realizadas. 

Durante a implementação do b-curso, procurou-se, como se referiu, registar as 

conversas informais efetuadas com os estagiários, alguns momentos, em contexto de 

sessões presenciais, onde o que predominou foi a linguagem mais não verbal, de entre 

toda a riqueza de informações que foi facultada, fruto desta interação. 

Procedeu-se ainda ao registo de mais notas de campo aquando a realização dos 

únicos três encontros promovidos pelo DCSH entre: comissão de estágio (de que a 

investigadora/docente fazia parte) e orientadores (2 encontros), num segundo momento 

quando se realizou outro encontro entre a comissão e os supervisores e, finalmente, 

durante a realização das entrevistas com os estagiários, orientadores e supervisores de 

estágio. 

 

6.4.2.2. Procedimentos de registo e de tratamento das notas de campo e das 

conversas informais  

As notas de campo, assim como as conversas informais que decorreram durante 

toda a IA, conforme como se referiu, foram numa primeira fase, transcritas para um 

diário de bordo, sendo que posteriormente procedeu-se a uma seleção das informações 

consideradas mais pertinentes para os objetivos da investigação, com base nas quatro 

dimensões de análise, apontados no início deste capítulo (Cf. quadro 12). Esses dados 

                                                                 
61 Aqui o diário de bordo representa o espaço que se criou para ir registando as notas de campo e conversas 

informais (que depois foram selecionadas para a análise realizada com recurso ao Nvivo 10) e para ir descrevendo o 

que decorria ao longo da investigação. 
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foram posteriormente compilados para serem analisados conjuntamente com as 

entrevistas realizadas no final da IA através do Nvivo10. 

A opção pelo tratamento destes dados com recurso ao Nvivo, prendeu-se pelas 

inúmeras potencialidades que o software apresenta neste tipo de análise, ajudando a dar 

outro sentido aos dados, contribuindo para que a investigadora ganhe algum tempo e 

possa ir criando insights sobre os dados analisados, garantindo também a possibilidade 

de analisar simultaneamente várias fontes de informação. Por outro lado deve-se 

também ao facto de se considerar que ajudaria na organização de todos os dados de que 

se dispunha (observações, notas de campo, conversas informais e entrevistas) e por se 

perspetivar o desenvolvimento pessoal e profissional de competências, que se revelarão 

extremamente úteis em situações futuras.  

 

6.5. A entrevista 

A entrevista é também uma das estratégias mais utilizadas na investigação ação, 

integrando-se nas técnicas baseadas na conversação e sendo um complemento da 

observação, permite recolher dados sobre acontecimentos e aspetos subjetivos das 

pessoas, como crenças, atitudes, opiniões, valores ou conhecimentos, fomentando o 

ponto de vista do entrevistado e possibilitando, assim, interpretar significados. Nesta IA 

foram realizadas entrevistas em grupos de discussão ou focus group e individuais. 

Procurando uma definição relativa a esta técnica, Barbour (2009), refere que a 

definição de um grupo focal 

 

tem resultado em confusão mesmo no que diz respeito à definição do que constitui um grupo focal, 

com os termos “entrevista de grupo”, “entrevista de grupo focal” e discussões de grupo focal” às 

vezes utilizados de forma intercambiável (p.20). 

 

Não obstante as designações, “(…) o estímulo ativo à interação do grupo está 

relacionado, obviamente, a conduzir a discussão do grupo focal e garantir que os 

participantes conversem entre si em vez de somente interagir com o pesquisador (…)” 

(Barbour, 2009, p. 21), o que representa o que efetivamente ocorreu nesta IA. 

 Os grupos de discussão ou focus groups são importantes para colmatar os espaços 

vazios deixados pela entrevista individual, na medida em que propiciam uma maior 

interatividade ao fornecerem comparações de experiências e de pontos de vista dos 

entrevistados. Não obstante as desvantagens existentes, tal como ocorre com todos os 

outros métodos, técnicas e instrumentos de recolha de  dados,  a riqueza deste tipo de 

entrevistas reside principalmente na interação que é gerada entre o grupo de 
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entrevistados em torno da análise de uma mesma temática, condição que se revelou 

crucial para a obtenção dos dados que se apresentarão no capítulo IX. 

Assim como apontam as diretizes europeias, um focus group  pode ser utilizado 

como: 

 Um meio para recolher informação e opiniões de um grupo de detentores de interesse (…); 

 Um meio de investigação de hipóteses e análises com grupos de detentores de interesse (…); 

 Um meio para vários grupos de detentores de interesse (pertencendo ou não ao mesmo 

background social e institucional) expressarem opiniões divergentes e suas análises; 

 Um meio de induzir e avaliar várias sugestões e recomendações a nível institucional e local (…) 

(Citado por Comissão Europeia, 2005, para.1). 

Saliente-se, no entanto que uma das controvérsias inerentes ao focus group reside 

no facto de que  

algumas escolas de pensamento recusam-se a incluir focus group na "família" dos grupos de 

entrevistas. Como existem várias técnicas e metodologias disponíveis para planear um grupo e 

conduzir sessões, cada membro da "família" tem a sua própria base científica. A escolha entre 

estas várias metodologias depende dos objectivos do focus group (Citado por Comissão Europeia, 

2005, para.5). 

 

Nesta IA, recorreu-se ao focus group por duas razões diferentes, que também são 

apontadas pela comissão europeia, atendendo a que “esta ferramenta recolhe informação de 

um grupo de participantes e facilita a expressão colectiva de análises, perspectivas e 

sugestões (Citado por Comissão Europeia, 2005, para.4)”. 

Assim, visto que o objetivo das entrevistas era justamente ter uma perspetiva e 

sugestões dos diferentes agentes considerados importantes para a viabilização da 

implementação de um ambiente online para a dinamização dos estágios pedagógicos na 

Uni-CV, em colaboração com as escolas secundárias onde estes estágios decorreram,  

considerou-se, conforme se verificará mais no capítulo IX, que esta foi uma boa opção. 

O inquérito por entrevista é, à semelhança do inquérito por questionário, que se 

discute, de seguida, um meio para recolha de informações muito utilizado em estudos 

qualitativos e nas Ciências Sociais e Humanas. Nesta investigação, a entrevista 

possibilitou obter informações importantes, que de outro modo não poderiam ser 

obtidas. 

Segundo De Ketele & Roegiers (1999) a entrevista “consiste em conversas orais, 

individuais ou de grupo, com várias pessoas selecionadas cuidadosamente, cujo grau de 

pertinência, validade e fiabilidade é analisado na perspetiva dos objetivos de recolha de 

informações (p.18).” 

Tal como a maioria dos instrumentos de recolha de dados, as entrevistas têm 

também vantagens e desvantagens. Pode-se apontar como as principais vantagens a 

eficiência na obtenção de dados em profundidade, a compreensão do sentido de um 
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fenómeno tal como é percebido (percebido por quem está a ser entrevistado) e permitir a 

captação da expressão corporal e comunicação não-verbal dos sujeitos. 

Para Carmo e Ferreira (2008), “em termos globais o objectivo de qualquer 

entrevista é abrir a área livre dos dois interlocutores no que respeita à matéria da 

entrevista, reduzindo, por consequência, a área secreta do entrevistado e a área cega do 

entrevistador (p.142).” 

A recolha de informação por entrevista pode ser realizada individualmente, por 

telefone, em grupo, de painel e, hoje, através do TIC. Ela pode ainda ser ainda 

considerada: estruturada ou diretiva, não estruturada e semi estruturada. Nesta 

investigação, optou-se por esta última, onde se concebe um guião, com alguns espaços 

onde o inquirido pode “afastar-se” um pouco da questão, cabendo ao entrevistador 

“trazê-lo” de volta aos objetivos pré-definidos. 

De acordo com Coutinho (2011),  

 

a entrevista é levada a cabo por uma pessoa, que pode (ou não) ser o próprio investigador, e 

processa-se face-to-face ou pelo telefone (Eisman, 1992; Charles, 1998); o contacto entre 

entrevistador e entrevistado, possibilita que o primeiro possa adaptar as questões e/ou pedir 

informação adicional sempre que tal se revele importante, e é precisamente essa caraterística, ou 

seja a flexibilidade [em itálico da autora] que a individualiza relativamente a outras formas de 

inquérito.(p. 101) 

 

A autora, relativamente à organização das entrevistas, afirma que, “o guião de 

entrevista contém as questões e a sequência de as colocar ao inquirido, e, em função do 

grau de liberdade concedido ao entrevistado podem classificar-se em: directivas ou 

estruturadas (Coutinho, 2011, p. 102).”Relativamente à entrevistas em focus group, 

Kind (2004) refere que 

 

o grupo focal como um procedimento de coleta de dados é um instrumento no qual o pesquisador 

tem a possibilidade de ouvir vários sujeitos ao mesmo tempo, além de observar as interações 

características do processo grupal. Tem como objetivo obter uma variedade de informações, 

sentimentos, experiências, representações de pequenos grupos acerca de um determinado tema.(p. 

98) 

 

Nesta investigação a articulação entre estas duas formas de conduzir as entrevistas 

(em grupo e individuais) funcionaram muito bem, gerando-se no caso dos grupos focais, 

a interação de ideias, diálogo e partilha, notando-se que todos os participantes estavam 

perfeitamente à vontade para falar, sendo que procurou-se também dirigir as entrevistas 

nesse sentido. 
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6.5.1. Objetivos das entrevistas 

Os dados obtidos com recurso ao inquérito por questionário mostraram que eram 

suficientes para obter as informações mais gerais de que se necessitava a nível de 

caraterização dos indivíduos, das suas condições e necessidades formativas, porém, 

sentiu-se que não eram muito representativas a nível das perceções dos mesmos 

relativamente, por exemplo, aos seus sentimentos e emoções vivenciadas durante todo o 

processo de estágio pedagógico. Assim, considerou-se que o recurso a entrevistas 

ajudaria a compreender melhor todas as experiências vivenciadas, facultando 

informações, que de outra forma não seriam possíveis obter.  

Como fator determinante da seleção desta técnica, contou muito a sua forma 

específica de interação, por se considerar que garante a possibilidade, de através até 

mesmo da linguagem não verbal, expressar verdadeiramente as impressões/informações 

que respondem aos objetivos do estudo. Como afirma Vilela (2009) “a vantagem 

essencial da entrevista reside no facto de serem os próprios actores sociais quem 

proporciona os dados relativos às suas condutas, opiniões, desejos, atitudes e 

expectativas, os quais pela sua natureza é quase impossível observar de fora (p.279).” 

Com a realização destas entrevistas, procurou-se essencialmente ouvir os 

principais agentes do estágio pedagógico, procurando por um lado compreender a 

perceção que estes tinham deste processo e por outro entender a importância que as TIC 

e ambientes online ocupavam nas suas rotinas pedagógicas, no contexto do estágio 

pedagógico. Por outro lado, visou-se também ouvir os orientadores e supervisores de 

estágio que estando habituados a estes cenários, tinham considerações muito 

importantes que poderiam ajudar a dinamizar este processo. Por último e não menos 

importante, afigurou-se pertinente perceber o papel das TIC nas escolas do país e os 

objetivos do governo para o desenvolvimento da qualidade da educação, pelo que se 

procedeu também à auscultação do coordenador do programa Mundu Novu. 

O guiões semi estruturados das entrevistas  realizadas (Cf. apêndices I, II, III), 

visaram essencialmente obter algumas das informações que se considerou importantes 

nesta fase final processo. Algumas dessas questões naturalmente eram comuns aos 

orientadores, supervisores e estagiários. Assim, aos orientadores e supervisores de 

estágio, pretendeu-se essencialmente: 

 - Realizar uma breve caraterização das funções que desempenham, bem como 

perceber há quanto tempo o fazem; 

 - Conhecer os principais desafios do processo ao longo dos anos, procurando 

perceber a evolução do mesmo; 
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 - Identificar as principais dificuldades dos estagiários, bem como potenciais 

áreas de formação para os mesmos; 

 compreender a importância que as ações de formação contínua ocupam na sua 

vida, identificando a modalidade de formação que estariam dispostos a 

frequentar (eLearning ou bLearning); 

 perceber o papel que é atribuído às TIC e ambientes online nas suas rotinas, bem 

como eventual parte do processo de orientação/supervisão de estágio; 

 identificar a importância que o Programa Mundu Novu eventualmente teve no 

quotidiano da escola onde lecionam, compreendendo a importância da formação 

realizada nas suas práticas letivas; 

 procurar entender a noção que existe sobre o trabalho colaborativo e a sua 

importância para a construção do conhecimento, bem como o papel atribuído aos 

ambientes online como meio para a promoção da interação entre estagiário-

orientador e supervisor. 

 

Nas entrevistas realizadas aos estagiários, pretendeu-se: 

 realizar uma análise global dos trabalhos realizados no b-curso SuperVisão de 

estágio, identificando as ferramentas que mais suscitaram interesse, bem como 

as razões para tal; 

 analisar as principais dificuldades identificadas, bem como solicitar propostas de 

melhoria; 

 identificar a importância que atribuem à formação, assim como nomear as áreas 

consideradas prioritárias para os estagiários nesta fase da sua formação 

(procurando conduzi-los a uma ação auto reflexiva); 

 compreender a relação dos participantes no b-curso com as TIC, bem como 

analisar as suas perceções após o desenvolvimento do b-curso; 

 conhecer as dificuldades de acesso à Internet e aos principais equipamentos de 

que necessitaram para o desenvolvimento pleno das suas atividades; 

 conhecer a importância do Programa Mundu Novu (percecionada pelos 

estagiários) enquanto docentes numa das escolas onde esse programa estava a 

decorrer; 

 dar oportunidade aos estagiários de proporem ações que, na sua opinião, 

poderiam melhorar a prática pedagógica. 
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6.5.2. Contextos e condições de implementação das entrevistas 

Assim como aponta Lima (2006), “o princípio fundamental para a aceitabilidade 

ética de um estudo é o consentimento informado: o de os participantes serem 

informados da natureza e do propósito da pesquisa, dos seus riscos e benefícios, e de 

consentirem em participar sem coerção (p.142).” Nos casos onde os participantes 

integram a investigação como voluntários, “pelo facto de o investigador ser 

simultaneamente, por exemplo, professor dos participantes, estes – e os próprios pais – 

podem sentir-se pressionados a participar” (Lima, 2006, p. 132). Qualquer investigação 

onde isso ocorra terá de ser muito bem conduzida, para que os participantes saibam que 

não serão prejudicados, caso se recusem a fazer parte desse projeto (que se considera, 

ainda que em moldes diferenciados, ser o que ocorreu nesta IA). 

A obtenção do consentimento informado constitui realmente um princípio 

fundamental para a aceitabilidade ética de um estudo, pelo que qualquer obtenção de 

dados inerente ao processo em estudo deve integrá-lo. Tal como Lima (2006, p. 143) 

sublinha, “no caso das entrevistas, a gravação áudio das mesmas também deve ser parte 

integrante do processo de obtenção do consentimento informado.” Havendo vários 

protocolos a seguir para que tal ocorra.62 

Outro aspeto referenciado por Lima (2006) que foi transversal nesta investigação 

prende-se com a necessidade de adaptar a informação à linguagem, à cultura e à idade 

dos participantes, de entre outras caraterísticas inerentes ao contexto investigativo que 

poderão ser consideradas determinantes para a prossecução com sucesso da 

investigação. Ora essa questão do consentimento informado foi assegurada aquando a 

realização das entrevistas, explicando-se claramente ao entrevistado qual o objetivo dos 

dados recolhidos.  

Procurou-se encontrar momentos e espaços para a realização das entrevistas, 

onde os entrevistados pudessem estar “menos pressionados”, pelos trabalhos inerentes 

ao estágio. Assim, as entrevistas foram todas realizadas no mês de julho, altura em que 

os estágios já tinham terminado, por haver mais disponibilidade por parte de todos os 

entrevistados (à exceção do membro da equipa do Programa Mundu Novu, que tinha 

uma flexibilidade de horários maior, pelo que, por uma questão de disponibilidade da 

investigadora, também supervisora de estágio, optou-se também por realizar na mesma 

altura). 

                                                                 
62 Para aprofundamento desta questão consultar Anderson (1990), Sieber (1992), Oliver (2003), Lima (2006) & 

Homan (2002). 
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Os locais de realização das entrevistas foram selecionados, em função da 

disponibilidade de mobilidade dos entrevistados. A entrevista às duas orientadoras de 

estágio participantes na ação, decorreu na sala de professores da escola onde 

lecionavam, numa altura em que os restantes professores não se encontravam no 

referido espaço. A entrevista realizada às outras três orientadoras de estágio que não 

participaram na ação, decorreu numa sala de aulas da Uni-CV, bem como as entrevistas 

aos supervisores de estágio. As entrevistas aos estagiários participantes na ação 

decorreram na sala de atendimento dos estudantes na Uni-CV, em momentos onde esta 

se encontrava disponível. Finalmente, a entrevista ao coordenador do programa Mundu 

Novu Mundu Novu decorreu numa das salas de reuniões do Ministério da Educação e do 

Desporto. 

Foi possível conversar com todos os inquiridos de uma forma descontraída, mas 

simultaneamente clara e objetiva, tendo em conta o guião semi estruturado da entrevista. 

Porém, conforme se esperava, houve espaço para partilha de informações mais 

informais referentes ao processo, bem como informações relativas a experiências 

anteriores que possibilitaram melhor compreender muitos dos contextos e realidades 

atuais, pelo que se considerou que a riqueza da linguagem não verbal foi 

verdadeiramente enriquecedora para melhor se perceber os contextos, por exemplo, dos 

estudantes estagiários. 

 

6.5.3. Procedimentos de registo das entrevistas 

Todas as entrevistas foram gravadas para posterior transcrição e tiveram durações 

que variaram entre os 27 minutos e 1h e 15 minutos. As impressões demonstradas no 

decorrer das entrevistas relativas ao que não foi dito pelos inquiridos, mas manifestado 

através dos seus silêncios, linguagem não verbal, expressões mais “vincadas”, foram 

registadas, no diário de bordo, para serem retomadas posteriormente, caso fossem 

consideradas necessárias, de forma a não se perder toda a riqueza das informações 

adquiridas. Constatou-se que efetivamente algumas dessas informações recolhidas 

foram importantes para a reflexão final, outras, naturalmente, tiveram de ser remetidas 

para eventuais estudos posteriores. 

 

6.5.4. Procedimentos de tratamento e análise de dados das entrevistas 

Após transcritas, as entrevistas foram posteriormente trabalhadas com recurso à 

análise de conteúdo, cuja finalidade geral é a partir de mensagens numerosas e/ou 

extensas, extrair um conhecimento que a simples leitura ou audição cumulativa não 

permitiria alcançar. Stemler (2001), considera que a análise de conteúdo é uma técnica 
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sistemática e replicável para comprimir muitas palavras de texto em poucas categorias 

de conteúdo, baseada em regras explícitas de codificação.  

A análise das entrevistas deve ser realizada essencialmente com base no 

conteúdo manifesto, que está relacionado com aquilo que o entrevistado disse 

exatamente, que deve ser exatamente descrito, tal como ele o proferiu. Todavia, em 

algumas análises de conteúdo, a partir do conteúdo manifesto, pretende-se chegar ao 

conteúdo latente.  

A análise da figura 14, permite compreender as fases  destacadas por Bardin 

(2009) para o processo de análise de conteúdo. 

 

Figura 14 – Fases do processo de análise de conteúdo (Bardin, 2009) 

 

A análise de conteúdo realizada com recurso ao Nvivo 10, permitiu criar um 

conjunto de categorias de análise das informações, primeiro essencialmente baseadas no 

guião semi estruturado da entrevista, que depois foi sendo flexibilizando em função de 

algumas informações que foram surgindo durante a realização das entrevistas, a que se 

pode designar de categorias emergentes. Segundo Coutinho (2011), “pelo seu carácter 

aberto e flexível, os planos qualitativos produzem quase sempre uma enorme quantidade 

de informação descritiva que necessita de ser organizada e reduzida (data reduction) por 

forma a possibilitar a descrição e interpretação do fenómeno em estudo (p.192).” Esta 

tarefa, conforme já foi referido, designa-se de codificação. De acordo com a autora, “ela 

ocorre na maior parte das vezes numa fase posterior à recolha de dados, “as categorias 

emergentes” em que o investigador busca padrões de pensamento ou comportamento, 

palavras, frases, ou seja regularidades nos dados que justifiquem uma categorização 

(Wiersma, 1995, p. 127, citado in Coutinho, 2011, p. 84)”. 

 

6.5.4.1. Opções tomadas para a categorização da informação 

Naturalmente, houve necessidade de se tomar algumas decisões referentes aos 

dados de que se dispunha, pelo que se procurou analisar todo o material e, em função 

disso, procurar ir criando categorias, para que fossem ganhando significado. Não 
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obstante, tal como se apresentou no quadro 12, o quadro teórico concetual, já tinha 

previamente facultado algumas orientações para a criação das quatro dimensões de 

análise que ajudaram posteriormente na categorização. Segundo Bardin (2009),  

 
tratar do material é codificá-lo. A codificação corresponde a uma transformação – efectuada 

segundo regras precisas – dos dados brutos do texto, transformação esta que, por recorte, 

agregação e enumeração, permite atingir uma representação do conteúdo, ou da sua expressão, 

susceptível de esclarecer o analista acerca das características do texto (…)(p.103) 

 

Neste domínio, Bardin (2009) aponta alguns princípios que ajudam na 

organização das informações em categorias. Isto, porque como refere o autor, é o 

momento da codificação – em que os dados brutos são transformados e forma 

organizada e “agregados em unidades”, as quais permitem uma descrição das 

caraterísticas pertinentes do conteúdo” (Bardin, 2009). Segundo este autor, a 

codificação compreende: 

 
- A escolha de unidades de registo (recorte): unidade de significação a codificar; 

- A selecção de regras de contagem (enumeração). Para realizar uma enumeração rigorosa, deve 

ter-se em atenção algumas questões: 

- A presença de elementos pode ser significativa. 

- A ausência pode significar bloqueios ou traduzir uma vontade escondida como acontece, 

frequentemente, nos discursos dos políticos; 

- A frequência com que aparece uma unidade de registo confere-lhe importância. 

- A intensidade será medida através dos tempos verbais (condicional, futuro, imperativo), dos 

advérbios de modo, e dos adjetivos; 

- A direção será favorável, desfavorável ou neutra. 

- A ordem de aparição das unidades de registo.  

- A co-ocorrência é a presença simultânea de duas ou mais unidades de registo. 

- A escolha de categorias (classificação e agregação): a categoria é uma forma geral de conceito, 

uma forma de pensamento.(p.58). 

 

Importa ainda fazer referência a estas caraterísticas da codificação para se 

justificar as opções realizadas quanto à codificação e análise global que se apresenta no 

capítulo IX. A categorização foi realizada com base em unidades de sentido ou o que 

Bardin designa de unidades de registo ou recortes, representadas para aqui como sendo 

um conjunto de palavras, frases ou parágrafo, em si, que representam uma ideia. Como 

afirma Bardin, os recortes podem ser realizados com base em palavras, frase ou em 

temas. Inerente a estas opções surge alguma ambiguidade, pois afinal, o que será afinal 

uma frase? “Será a frase uma proposição de sentido que exprime um pensamento 

completo? (Bardin, 2009, p.104)”. 

Entende-se que as unidades de registo ou de significado utilizadas no tratamento 

da informação, tiveram por base o tema, ou seja,  
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uma unidade de significação complexa, de comprimento variável, a sua validade não é de ordem 

linguística, mas antes de origem psicológica: podem constituir um tema, tanto uma afirmação 

como uma alusão; inversamente, um tema pode ser desenvolvido em várias afirmações (ou 

proposições). Enfim, qualquer fragmento pode reenviar (e reenvia geralmente) para diversos temas 

(Unrug, citado in Bardin, 2009, p. 105). 

 

Como afirma a autora,   

 

fazer uma análise temática, consiste em descobrir os “núcleos de sentido” que compõem a 

comunicação e cuja presença, ou frequência de aparição podem significar alguma coisa para o 

objectivo analítico escolhido. O tema, enquanto unidade de registo, corresponde a uma regra de 

recorte (do sentido e não da forma) que não é fornecida uma vez por todas, visto que o recorte 

depende do nível de análise e não de manifestações formais reguladas (Unrug, citado in Bardin, 

1977, p. 105). 

 

 

A opção pelo tema, assenta na função que o mesmo assume nestes estudos, 

atendendo a que “o tema é geralmente utilizado como unidade de registo para estudar 

motivações de opiniões, de atitudes, de valores, de crenças, de tendências, etc.” (Bardin, 

2009, p.106). Segundo o autor, 

 
 a categorização constitui a operação central da análise de conteúdo, que origina a necessidade de: 

- explicitação dos objetivos da investigação; 

- identificação dos dados pertinentes face aos objetivos delineados; 

- decisão sobre a unidade de registo (o mais pequeno segmento de uma mensagem dotada de 

sentimento próprio) a considerar; 

- criação de categorias ou classes destinadas a conter o material pertinente (Bardin, 2009, p.94). 

 

Pode-se considerar que a categorização é a operação através da qual os dados são 

classificados e reduzidos, após terem sido identificados como pertinentes, de forma a 

reconfigurar o material ao serviço de determinados objetivos de investigação. Esta 

categorização pode ser vista como uma forma de relacionar os dados com as ideias 

acerca desses dados.  

A literatura (Bardin, 2009, Bodgan & Biklen, 1994), aponta três procedimentos 

para fazer análise de conteúdo: os procedimentos fechados ou axiais, os abertos e os 

seletivos. Nos procedimentos abertos, as categorias emergem diretamente do próprio 

material, por um processo indutivo, dada a ausência de uma teoria geral. Aqui as 

categorias são tantas quantas as necessidades daquele material em análise. 

Contrariamente, os procedimentos fechados representam os casos em que o analista 

possui uma lista prévia de categorias apropriada ao objeto em estudo e a utiliza para 

classificar os dados. 

O procedimento que pareceu melhor se adequar a esta investigação foi o da 

codificação seletiva, na medida que a investigadora teve de ser capaz de identificar, no 

conjunto, uma “categoria chave” e ser capaz de orientar a investigação em função de 
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duas linhas, o que representa a “essência” de toda a análise, que nesta situação estava 

relacionada com a mudança das práticas de estágio pedagógico, com a introdução de 

ambientes online. Para Bardin (2009), as categorias deveriam obedecer aos seguintes 

princípios para que possam ser consideradas válidas e fiáveis: 

 exclusividade mútua – o que é válido para uma categoria, não pode ser 

utilizado por outra; 

 homogeneidade - todos os registos dentro de uma categoria devem ser da 

mesma ordem; 

 exaustividade - nada pode ficar fora da categorização. Não se deve deixar 

de fora material pertinente para os objetivos; 

 pertinência – a categoria tem de ser pertinente em relação aos objetivos, ou 

seja, a categoria tem de depender deles; 

 produtividade – medida em que a categorização permite fazer 

interpretações sobre o que se está a estudar; 

 objetividade – esforço realizado para se ser o mais neutro possível no 

momento da análise da documentação. 

 

Procurou-se, ao longo da apresentação e discussão dos dados obtidos, 

designadamente no capítulo IX respeitar todos esses princípios, entendendo-os como 

cruciais para a qualidade da investigação. Não obstante, de todos os princípios 

enunciados, teve-se inicialmente alguns problemas para conseguir respeitar o de 

exclusão mútua, pois de início, foi complicado fazer com que cada elemento pertencesse 

apenas a uma categoria, atendendo a que, por vezes, em cada unidade de contexto, se 

encontrava mais que um tema, mais que uma unidade de sentido. Em função dessa 

especificidade, considerou-se que cada unidade de sentido, nesta IA, não poderia apenas 

associar-se apenas a uma das categorias definidas, sendo que a sua análise muitas vezes, 

apelava a mais do que uma temática cuja análise apenas faria sentido se assim fosse 

percecionada “num todo”. Assim, quando um dos entrevistados diz que “A Uni-CV não 

tem espaço, com computadores suficientes, então os alunos não conseguem ir trabalhar 

para lá. Depois temos os problemas técnicos. No momento da experiência, havia outros 

estudantes lá também, depois muitos cabos desligados. Outro problema é  o de 

conectividade, pois a Internet é muito lento e depois a plataforma estava “sempre a 

cair”.(S1), esta unidade de sentido remete para a situação das TIC na Uni-CV, mas 

poderá também estar associada à dificuldade que os estagiários manifestaram no acesso 

à Moodle na Uni-CV.  
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Entende-se, assim que o princípio de exclusividade mútua acaba por, de certa 

forma, limitar a riqueza dos dados, condicionando a riqueza do potencial de análise 

sobre os mesmos. A este respeito Schilling (2006) afirma que  

 

there are certain criteria to keep in mind when building or selecting categories. They should reflect 

the purpose of the research, be exhaustive, and mutually exclusive. Keeping this in mind, there are 

two basic approaches in the development of a category system (inductive and deductive), which 

should not be regarded as mutually exclusive but rather as complementary (Tesch,1990). Within 

the framework of qualitative approaches, it is often of central interest to build the categories as 

near to the material as possible.(p.33) 

 

Ainda a este propósito Zhang e Wildemuth (2009) salientam que 

 

in quantitative content analysis, categories need to be mutually exclusive because confounded 

variables would violate the assumptions of some statistical procedures (Weber, 1990). However, in 

reality, assigning a particular text to a single category can be very difficult. Qualitative content 

analysis allows you to assign a unit of text to more than one category simultaneously (p.310). 

 

Existem diferentes tipos de análise de conteúdo: a dedutiva e a indutiva. Numa 

análise conteúdo dedutiva, parte-se de um referencial teórico que deverá ser 

comprovado com os dados apresentados, enquanto na dedutiva parte-se da análise dos 

dados e vai-se criando uma teoria, vai-se criando categorias. Assim como referem 

Zhang e Wildemuth (2009) 

 

qualitative content analysis involves a process designed to condense raw data into categories or 

themes based on valid inference and interpretation. This process uses inductive reasoning, by 

which themes and categories emerge from the data through the researcher’s careful examination 

and constant comparison. But qualitative content analysis does not need to exclude deductive 

reasoning (Patton, 2002). Generating concepts or variables from theory or previous studies is also 

very useful for qualitative research, especially at the inception of data analysis (p.212). 

 

 

6.6. Os questionários 

O questionário é o instrumento mais universal na área das ciências sociais e 

humanas e consiste num conjunto de perguntas sobre determinado assunto ou problema 

em estudo, cujas respostas são apresentadas por escrito, permitindo obter informação 

básica ou avaliar o efeito de uma intervenção quando não é possível fazê-lo de outra 

forma. Constituiu um importante instrumento de recolha de dados nesta IA, na medida 

que possibilitou recolher informações que de outra forma não seria possível, 

designadamente no estudo prévio nesta investigação e foi também com recurso aos 

questionários que se procurou assegurar o caráter cíclico inerente às IA, indo de 

encontro com o modelo de ação-reflexão (adaptado de McNiff), garantindo que às 

sucessivas avaliações e diagnósticos de necessidades, se promovesse o (re)ajuste do b-

curso. Sendo a avaliação, uma componente transversal e permanente do modelo 
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ADDIE, conforme se irá analisar melhor no capítulo VII, com recurso à figura 15, os 

questionários também representaram importantes instrumentos para esta recolha 

contínua de informações. 

O questionário é considerado um instrumento de observação não participante, que 

como qualquer outro comporta vantagens e desvantagens, que se destacará 

sumariamente. 

Eles são utilizados para caraterizar e descrever um determinado 

fenómeno/população, para testar hipóteses teóricas, bem como analisar correlações 

entre as variáveis. Pode-se, de alguma forma considerar, que  

 

os questionários assemelham-se às entrevistas, mas por dispensarem a presença do entrevistador 

são auto-administrados (Ghiglione e Matalon, 1997); tomam quase sempre a forma de formulários 

impressos que podem ser enviados por correio (para grandes populações) ou entregues em mão 

(para amostras mais pequenas). (Charles, 1998). Comparativamente com a entrevista o 

questionário é mais amplo no alcance, mas mais impessoal em natureza: implica menores custos 

médios, mas não fornece a riqueza de pormenores de uma entrevista nem a certeza de obtenção de 

100% de índice de retorno (índices de retorno na ordem dos 70% para os investigadores que usam 

questionários são considerados bons!) (Coutinho, 2011, p. 101). 

 

Algumas das vantagens que lhe são associadas estão relacionadas com: (i) a 

apresentação e administração uniformizada, o que faz com que o viés possível seja 

relativamente menor do que o de uma entrevista, (ii) requer competências reduzidas por 

parte do aplicador, (iii) é pouco dispendioso, (iv) favorece a comparação entre os 

participantes, (v) é de natureza impessoal e propicia o anonimato das questões, bem 

como (vi) um melhor controlo de enviesamentos (Almeida & Freire, 2008). 

Como algumas das principais desvantagens, destacam-se: (i) o facto de depender 

da idade, habilidade para ler e para escrever dos inquiridos, (ii) alguma superficialidade 

das respostas, (iii) a fraca taxa de resposta, (iv) a elevada taxa de dados em falta e (v) a 

credibilidade (se forem enviados por correio ou se forem preenchidos online, não se 

pode garantir quer a identidade, quer a “idoneidade” das respostas) (Almeida & Freire, 

2008). 

Um dos dilemas do investigador relativamente à aplicação dos questionários, 

prende-se com a adoção de um questionário pré-existente ou a construção de um novo 

instrumento. Tal como Punch (1998) aponta, conceber um instrumento original e válido 

e fiável requer tempo, energia, esforço e recursos consideráveis. Porém, para 

realidades/contextos específicos como aquele onde decorreu esta IA, não se identificou 

nenhum instrumento que correspondesse especificamente às necessidades desta 

investigação. 
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Os questionários aplicados nesta investigação, como se terá a oportunidade de 

confirmar na segunda parte, foram aplicados em papel, pois apesar de terem sido 

criados com recurso ao SurveyMonkey63, verificou-se que o contexto onde decorria o b-

curso inviabilizava a sua aplicação, atendendo a que os inquiridos tinham dificuldade de 

acesso à Internet, mesmo quando estavam na Uni-CV. As questões relativas à 

conectividade, de entre outras, serão apresentadas e analisadas na segunda parte da 

investigação, onde se poderá também compreender a razão do desenvolvimento de um 

b-curso em contextos complexos como estes. 

 

6.6.1. Organização e objetivos dos questionários 

Foram elaborados e utilizados cinco questionários, em diferentes momentos  nesta 

investigação, conforme se pode comprovar com o apoio da figura 35, que se apresenta 

no capítulo IX, da apresentação e discussão dos dados da IA. Elaborou-se, no estudo 

prévio,  três questionários aplicados aos estagiários das  licenciaturas do DCSH, 

designadamente as licenciaturas de Línguas, Literaturas e Culturas – Percurso Ensino – 

Estudos Franceses, Estudos Ingleses, Estudos Cabo-verdianos e portugueses, Filosofia, 

História e Ciências da Educação –  Percurso de Desenvolvimento Pessoal e Social, seus 

orientadores e supervisores, com objetivo de proceder à caraterização da situação dos 

estágios pedagógicos, visando uma melhor planificação do b-curso, que iria decorrer no 

ano letivo seguinte.  

Apesar de existirem também em  São Vicente estágios pedagógicos, a maioria 

dos estudantes estagiários encontrava-se na cidade da Praia, onde decorreu a IA. Assim, 

optou-se por não alargar o campo de atuação também por uma questão de 

acessibilidade, atendendo a que a investigadora/docente se encontrava a residir na 

cidade da Praia e a implementação de um b-curso num período de grande ansiedade, 

causado pela situação do estágio pedagógico em que estes estudantes se encontram, 

exigia uma dedicação exclusiva aos estudantes, quer a nível da supervisão presencial 

nas escolas secundárias, quer a nível da ambientação destes estudantes aos ambientes 

online. A implementação deste b-curso noutra ilha, inviabilizaria a possibilidade deste 

tipo de acompanhamento, principalmente atendendo a que as condições tecnológicas na 

Uni-CV em S.Vicente também ainda não eram consideradas as ideais para que esse 

apoio fosse realizado a distância. 

                                                                 
63 Os questionário poderiam ser acedidos através do: 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dHMyenJoaWN2MlVrajdQSl9QelNLYU

E6MA. Foram igualmente disponibilizados no espaço online SuperVisão de estágio. 
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Os questionários aplicados neste estudo prévio, no ano letivo 2011/2012, foram 

constituídos essencialmente por questões fechadas, por se perceber (durante a pré 

testagem) que os inquiridos respondiam mais facilmente a questões com opções de 

resposta, que permitiam melhor conduzir/elaborar as suas respostas.  

Os questionários destinados aos estagiários (cf. apêndice IV)  e aos seus 

orientadores (cf. apêndice V) foram implementados entre 18 junho a 4 de julho, altura 

em que se finalizava os estágios pedagógicos e o ano letivo nas escolas secundárias do 

país. Estes questionários foram aplicados numa modalidade face-a-face. A sua validação 

foi mista, ou seja, face-a-face e através da internet. Estes instrumentos foram pré 

testados com recurso à Internet e com um grupo de estudantes, tanto no DCSH, como 

no DCT, das licenciaturas do ramo ensino de Química, Biologia, Física, Ciências da 

Educação, que concluíram os seus cursos no ano letivo anterior à realização do estudo 

prévio. Os questionários dos orientadores e supervisores de estágio também foram pré 

testados com o apoio de professores que desempenharam essas funções no mesmo ano 

letivo que como se referiu acima. Os questionários destinados aos supervisores (cf. 

apêndice VI)  foram aplicados entre 13 e 16 de julho de  2012.  

As informações obtidas através do questionário aos estagiários visaram 

essencialmente: 

 caraterizar os estagiários do DCSH, a nível pessoal e do 

domínio/conhecimento das TIC; 

 conhecer as principais dificuldades no desenvolvimento do estágio; 

 compreender a relação que estabelecem com o modelo de estágio 

oferecido pela Uni-CV; 

 identificar as principais áreas que gostariam de ter formação. 

Partiu-se do princípio que os participantes no b-curso que decorreria em 

2012/2013, não seriam substancialmente diferente destes, atendendo a que o perfil de 

entrada destes estudantes é muito semelhante, ano após ano. Assim, as informações 

obtidas foram importantes para ajudarem a melhor compreender a dinâmica dos 

estagiários, permitindo direcionar as ações especificamente para áreas de interesse dos 

mesmos, procurando superar algumas das limitações previamente identificadas por 

aquele grupo. 

Foi também com base nesse pressuposto que se aplicou os questionários aos 

orientadores de estágio das escolas secundárias dos estagiários e aos seus supervisores 

de estágio. 
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Descrição dos questionários dos estagiários 

Os questionários aplicados aos estagiários, participantes no b-curso SuperVisão de 

estágio estavam divididos em três secções: (1) caraterização do estagiário, (2) 

conhecimentos e condições de acesso às TIC e (3) funcionamento do estágio 

pedagógico. Foram também elaboradas previamente matrizes para a construção de cada 

um dos instrumentos, garantindo uma relação estreita entre o constructo, objetivos da 

investigação e principais problemáticas (cf. apêndices VII, VII.I, VII.II). Como se 

referiu, optou-se por elaborar o questionário essencialmente com questões fechadas, 

deixando, no entanto, a possibilidade dos inquiridos opinarem, sempre que julgassem 

necessário. Construiu-se apenas duas questões do tipo dicotómico, sendo que uma delas 

tinha 4 opções de resposta. As restantes 3 questões, com várias opções de resposta, eram 

essencialmente de gradação/contínuas, com quatro “escalas” (nunca, raramente, 

algumas vezes e frequentemente) e 1 questão com “escala” de fracos, razoáveis, bons e 

muito bons. Como a literatura não é clara em relação à opção por uma escala par ou 

ímpar, optou-se pela par, por considerar-se que poderia superar a tendência do inquirido 

assinalar respostas “neutras”, que habitualmente corresponde numa escala ímpar (5 

opções) do tipo likert ao número 3. A formulação das questões procurou respeitar os 

princípios da representatividade, objetividade, simplicidade, relevância, amplitude, 

credibilidade e clareza. 

Optou-se ainda por iniciar todos os questionários com questões factuais e as 

restantes mais voltadas para os aspetos comportamentais que definiam o constructo em 

estudo. 

 

Descrição dos questionários dos orientadores de estágio 

Os questionários aplicados aos orientadores de estágio também estavam divididos 

em três secções, como os dos estagiários. Apesar da natureza das questões ser 

relativamente diferente, apresentavam mais ou menos a mesma estrutura, sendo que as 

primeiras 5 questões eram de natureza factual e todas as outras questões estavam mais 

voltadas para aspetos comportamentais dos inquiridos. Quatro questões, que 

comportavam várias opções de resposta, foram concebidas com recurso a uma escala de 

gradação, com uma escala par com as seguintes opções: nunca, raramente, algumas 

vezes e frequentemente. Surgiu também a necessidade de elaborar mais uma questão 

mais ou menos da mesma natureza que as anteriores, mas com uma escala de resposta 
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relativamente diferenciada: fracos, razoáveis, bons e muito bons. Na segunda secção do 

questionário foram elaboradas 5 questões dicotómicas, havendo necessidade de se 

acrescentar em duas delas a opção: talvez. 

 

Descrição dos questionários dos supervisores de estágio da Uni-CV 

Á semelhança do que se referenciou anteriormente, mesmo que os supervisores do 

ano letivo 2011/2012  não sejam exatamente os mesmos que intervenham no ano letivo 

seguinte, importou ter noção das suas principais perceções relativamente ao estágio 

pedagógico, essencialmente para que se procure superar algumas das suas principais 

dificuldades. Constatou-se, no entanto, que dois dos supervisores entrevistados, tal 

como se poderá ver no capítulo IX, tinham sido previamente inquiridos neste estudo 

prévio. 

Este questionário respeitou mais ou menos a estrutura dos anteriores, sendo que os 

principais objetivos eram: 

 caraterizar o supervisor de estágio pedagógico da Uni-CV e respetivos 

hábitos de utilização das TIC nas suas práticas de supervisão; 

 conhecer as principais lacunas/dificuldades que atribuem aos estagiários; 

 saber se conheciam a Moodle e se teriam interesse em colaborar numa 

ação com recurso à mesma; 

 perceber se haveria interesse em aprofundar alguns dos seus 

conhecimentos na área das TIC. 

Todos estes questionários foram desenvolvidos no SurveyMonkey64, 

disponibilizados online e em versão impressa, garantindo que os inquiridos pudessem 

colaborar de uma ou de outra forma. Não obstante, todos preencheram a versão 

impressa dos questionários, conforme se referiu anteriormente. 

Pode-se considerar que como principais objetivos na primeira fase de 

implementação dos questionários, pretendia-se conhecer melhor a realidade das escolas 

secundárias, designadamente a nível de eventuais utilizações das TIC na dinamização 

das aulas, bem como compreender qual o interesse que cada interveniente (estagiário, 

orientador e supervisor) manifesta relativamente ao recurso às TIC na educação. 

Finalmente, além da identificação das principais dificuldades do estágio, pretendeu-se 

realizar um levantamento de necessidades de formação dos estagiários, supervisores e 

orientadores de estágio.  

                                                                 
64Disponível em 

https://docs.google.com/spreadsheet/viewform?fromEmail=true&formkey=dHNTbnJCbWZIZ2tNUmVIN2ZTWDdf

N1E6MQ 
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Com os dados obtidos, procurou-se desenhar o b-curso SuperVisão de estágio 

que visou corresponder às necessidades dos estagiários do ano letivo seguinte 

(2012/2013), como complemento da prática pedagógica, que estes estudantes teriam de 

realizar, como requisito para a conclusão das suas licenciaturas. 

 

Questionário inicial aplicado aos estudantes no ano letivo 2012/2013 

Este questionário (cf. apêndice XIII) visou firmar as informações recolhidas com 

os questionários prévios, de forma a se puder caraterizar os participantes no b-curso em 

2012/2013. Optou-se pelo questionário impresso, com aplicação direta por parte da 

investigadora. Procedeu-se a um processo simples de validação do questionário 

construído para o efeito, através da sua análise por um professor/investigador no 

domínio da Tecnologia Educativa, bem como à realização de uma pré-testagem do 

mesmo no que concerne à clareza e pertinência das questões, através da sua aplicação 

junto de um grupo de recém licenciados em Ciências da Educação. Com base neste 

conjunto de procedimentos, elaborou-se a versão final do questionário que foi aplicada 

aos participantes neste estudo. 

Este instrumento estava dividido em duas partes, onde se procurou, numa 

primeira fase, confirmar as informações obtidas através do questionário realizado 

anteriormente, no que se refere à caraterização dos indivíduos e numa segunda parte 

obter informações no que se refere ao acesso às TIC e utilização dos ambientes online.  

Foi necessário recorrer à opinião dos inquiridos, atendendo aos objetivos da 

aplicação do instrumento (essencialmente de melhoramento da ação), pelo que se 

acabou por elaborar 7 perguntas de resposta aberta, onde 3 delas, resultavam de 

perguntas dicotómicas (sendo que se solicitava sempre uma fundamentação das 

respostas facultadas). 

 

Questionário intermédio aplicado aos participantes do b-curso no ano letivo 

2012/2013 

As questões que compunham o questionário intermédio (cf. apêndice XIV) 

resultaram  das observações e conversas informais que a investigadora foi tendo com os 

estagiários, onde se apercebeu que talvez fosse necessário comprovar efetivamente 

algumas das ideias com que tinha ficado, pelo que foi elaborado um breve questionário 

que se afigurou necessário para que, anonimamente,  fosse realizada uma avaliação 

global ao b-curso.  Este instrumento era composto por 15 questões sendo que,   ao 

contrário dos restantes, teve mais questões abertas (6 questões), por se revelar 
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necessário no sentido de melhor se compreender as reais necessidades dos estagiários e 

se procurar também aferir da sua familiarização com os ambientes online. Este 

questionário encontrava-se dividido apenas em duas secções, sendo que o maior número 

de questões (8 das 15 perguntas) destinavam-se a analisar o acesso às TIC e utilização 

do ambiente online (Moodle). 

 

6.6.2. Procedimentos de tratamento e análise de dados dos questionários  

Os questionários realizados integraram-se numa abordagem mais quantitativa, que 

se entendeu que complementaria os dados anteriores. A análise de todos os 

questionários implementados nesta investigação nos diferentes momentos da mesma, foi 

realizada com recurso ao Statistical Package for the Social Sciences (SPSS), versão 

20.0. Apesar de os participantes na investigação não representarem uma população 

grande, que pudesse justificar a utilização deste tipo de software, considerou-se que o 

SPSS correspondeu às necessidades desta IA, por ajudar a mais facilmente a organizar 

os dados recolhidos e por representar a oportunidade para o aperfeiçoamento de 

competências por parte da investigadora, possibilitando a utilização destes 

conhecimentos em estudos futuros. 

A recolha de dados realizada, com recurso a diversas técnicas e instrumentos 

permitiu proceder a uma “redução de dados”, procurando dar resposta às principais 

problemáticas em análise. Importa ainda referir que ao longo de todo este processo, 

houve necessidade de proceder a diversos reajustes, fruto da maturação da temática 

durante o percurso da investigação. Neste sentido, sentiu-se necessidade, por uma 

questão de orientação, de criar um modelo analítico de recolha de dados, que ajudou a 

revisitar os principais “passos” dados em termos da articulação de procedimentos, 

fontes de análise, objetivos e técnicas na investigação, conforme se afigura no quadro 

13. 
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Quadro 13 –  Modelo analítico de recolha de dados 

 

Importa ainda  destacar  muito sucintamente a importância da pesquisa 

documental nesta IA. Esta é essencial para a realização de qualquer investigação, na 

 

 

PROCEDIMENTOS 

 

 

FONTES 

DE ANÁLISE 

 

 

OBJETIVOS 

 

 

OPÇÕES 

TÉCNICAS 
 

RECOLHA DE 

DADOS 

 

ANÁLISE DE 

DADOS 

 

 

RECOLHA 

DOCUMENTA

L 

 

 

Modelo interativo 

de análise de 

documentos 

 

Documentos oficiais: 

- Lei de Bases do 

Sistema Educativo de 

Cabo Verde - Decreto-

Legislativo nº 2/2010, 

de 7 de Maio.  

-  Deliberação nº 3, de 

19 de Novembro de 

2010 da Uni-CV que 

Regulamenta os 

Estágios Pedagógicos na 

Uni-CV 

- Decreto-Lei nº 6/96, de 

26 de Fevereiro e o 

Despacho-Conjunto de 

30 de Junho de 1996 da 

Uni-CV 

 

- Equacionar a possibilidade de 

realização de alterações no que se 

refere ao acompanhamento dos 

estágios pedagógicos do  DCSH na 

Uni-CV, à luz dos seus normativos 

legais 

-Desenvolver uma componente de 

apoio e de formação online para os 

estagiários, seus orientadores e 

supervisores com vista a melhorar a 

qualidade da orientação e 

acompanhamento do estágio 

pedagógico na Uni-CV; 

- Compreender a importância das TIC 

e ambientes online na atualização e 

profissionalização dos sujeitos ao 

longo da vida; 

- Perceber como é que as orientações 

legais e representações dos sujeitos 

estão a ser compreendidas pela Uni-

CV; 

- Identificar os sentidos e significados 

atribuídos pelos sujeitos às mudanças 

das políticas educativas que 

contemplam a exploração do potencial 

pedagógico das TIC e ambientes 

online; 

-Organizar conteúdos formativos 

destinados aos estagiários, seus 

orientadores e supervisores, com 

recurso a atividades multimédia, de 

forma a contribuir para o 

aprofundamento das suas 

competências e simultaneamente criar 

um referencial indicativo de áreas 

prioritárias de formação em contexto 

profissionalização para os professores 

de ensino secundário em Cabo Verde. 

 

 

 

 

Análise de 

conteúdo 

 

Análise 

documental 

 

 

 

 

 

 
Categorização 
e análise de 

conteúdo 

 

 

 

 

 

 
Categorização 
e análise de 

conteúdo 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Análise 

estatística 

 
Categorização 
e análise de 

conteúdo 

 

 
 

ENTREVISTA 

SEMI 

ESTRUTURAD

A 

 

 

 

 

Seleção dos 

informantes (além 

dos estagiários, 

seus orientadores e 

outros orientadores 

que, pela sua 

experiência e/ou 

escolas onde 

dinamizam o 

estágio, pudessem 

contribuir 

significativamente 

para a 

investigação) 

  

 

 

Selecionados os 

participantes na 

ação (únicos 

indivíduos em 

situação de estágio 

pedagógico da 

licenciatura em 

ensino no  Campus 

da Praia) 

procedeu-se à 

elaboração de 

guiões de 

entrevista e do 

inquérito por 

questionário. 

 -Estudantes estagiários 

-Professores 

orientadores das escolas 

secundárias onde 

decorreram os estágios 

- Supervisores da Uni-

CV 

- Coordenador do 

programa Mundu Novu  

 

 

ENTREVISTA 

NA 

MODALIDAD

E DE 

CONVERSA 

INFORMAL 

- Estudantes estagiários 

em ensino 

-Professores 

orientadores das escolas 

secundárias onde 

decorreram os estágios 

- Supervisores da Uni-

CV 

OBSERVAÇÃ

O 

PARTICIPANT

E 

- Estudantes estagiários 

da licenciatura  em 

ensino   

 

 

 

 

 

 
 

QUESTIONÁRI

O 

- Principais agentes 

educativos do estágio 

pedagógico do  DCSH, 

no estudo prévio 

 -Estudantes estagiários 

da licenciatura em 

ensino no ano letivo 

2012/2013 
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medida em que permite ao investigador compreender, analisar, indagar informações 

relacionadas com a problemática em investigação. Segundo Carmo e Ferreira (2008),  

 
 a pesquisa documental assume-se como passagem do testemunho, dos que investigaram antes no 

mesmo terreno, para as nossas mãos. Estudar o que se tem produzido na mesma área é, deste 

modo, não uma afirmação de erudição académica ou de algum pedantismo intelectual, mas um 

acto de gestão de informação, indispensável a quem queira introduzir algum valor acrescentado à 

produção científica existente sem correr o risco de estudar o que já está estudado tomando como 

original o que já outros descobriram.(p.73) 

 

Numa era digital, os documentos a que o investigador poderá ter acesso, surgem 

hoje, em diversos formatos (papel, imagem, som - ficheiros em suporte scripto e suporte 

digital…), a pesquisa documental em bibliotecas e arquivos, de documentos não 

publicados, oficiais, estatísticas especiais, jornais, censos, anuários…continua a ter 

grande relevância na elaboração de uma investigação, sendo que é complementada com 

várias revistas científicas indexadas, números artigos disponibilizados online, que 

garantem um acesso mais imediato ao investigador de trabalhos recentes de 

especialidade. 

Atualmente um dos problemas com que o investigador se depara é justamente a 

seleção, análise e tratamento da informação a que tem acesso. Apesar de a literatura 

avançar com várias propostas para ajudar a organizar a informação a que se tem acesso, 

entende-se que essa tarefa depende muito da personalidade do investigador. Porém, 

algumas das sugestões, como a triagem dos documentos, elaboração de fichas de leitura, 

criação/aprofundamento de competências de exploração de textos, adoção de sistemas 

de classificação, podem ajudar na organização de uma grande quantidade de 

informações. 

 

 

Em síntese… 

Neste capítulo foram apresentadas as opções metodológicas da IA, onde se 

procurou descrever a “estória”, detalhando a problemática desta investigação, 

pretendendo-se tecer um plano geral de investigação, que ajudou na orientação da 

investigação. Abordou-se ainda a importância transversal que a ética assume no 

domínio da investigação, bem como se procurou realizar uma breve reflexão dos 

paradigmas de investigação que norteiam as investigações no âmbito das Ciências 

Sociais e Humanas, visando determinar a natureza da investigação, bem como 

compreender um pouco melhor a essência da investigação ação, onde se identificou o 
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modelo que melhor se identificou com esta investigação. Procedeu-se posteriormente a 

uma descrição relativamente exaustiva das técnicas e dos instrumentos de recolha de 

dados utilizados nesta investigação, onde se procurou clarificar os objetivos de todos os 

instrumentos utilizados, os procedimentos subjacentes à utilização de cada um deles, os 

contextos de implementação dos mesmos, assim como os procedimentos para a análise 

das informações recolhidas. Neste âmbito, procurou-se ainda destacar a importância da 

triangulação dos dados, de forma a melhor compreender-se o seu papel em estudos desta 

natureza, pelo que se procurou salientar, muito sucintamente, algumas questões 

referentes a esta temática, onde se destacou algumas referências importantes da 

literatura que desenvolvem esta questão e que poderão ser de interesse para quem quiser 

aprofundar a questão.  

Entende-se que este trilho metodológico  ajudou a melhor compreender o desenho 

dos capítulos seguintes do estudo empírico, que acabou por ser o reflexo das opções 

metodológicas aqui apresentadas.  
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CAPÍTULO VII  

 MOODLEANDO A APRENDIZAGEM EM AMBIENTES ONLINE 

 
 

 

Ensinar é mais do que uma arte. É uma procura 

constante com o objetivo de criar condições para 

que aconteçam aprendizagens. 

 

Oliveira & Serrazina, 1999 
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presenta-se neste capítulo as “bases” para a conceção, planificação de um 

curso online, onde se começa por trabalhar alguns dos modelos de 

planeamento e desenvolvimento de e-cursos e se procura destacar alguns dos 

elementos considerados importantes para o desenho do curso, que poderão ajudar o 

educador nessa tarefa. Pretende-se com esta abordagem mais pedagógica da 

planificação de um curso online, ajudar o educador que queira dinamizar as suas aulas 

com recurso a um ambiente online, visando “orientá-lo”, identificando, de uma forma 

simplificada os principais “passos” para alcançar esse objetivo. 

 

7.1.Modelos de planeamento e desenvolvimento de e-cursos 

A literatura aponta para a existência de diversos modelos para o desenvolvimento 

de um e-curso. A seleção de um deles, prende-se com alguns fatores, designadamente as 

especificidades da filosofia educativa do mesmo, do público-alvo, da equipa o desenha, 

da instituição onde o mesmo irá ser implementado, de entre outras. 

Segundo Ledesma (2011), pode-se “implementar um curso com a metodologia b-

learning tendo em conta três fases: (1) fase de diagnóstico/adaptação; (2) fase de 

desenvolvimento; (3) fase de avaliação (p.5).”A autora refere que na fase de 

diagnóstico/adaptação poderá se proceder à recolha de dados necessários para a 

implementação do curso, por exemplo, através da aplicação de um questionário online, 

tal como se realizou com o b-curso SuperVisão de estágio. A fase seguinte, apontada 

por Ledesma (2011) é a fase de desenvolvimento, que visa clarificar que atividades se 

vão devolver no modo presencial e a distância. Sendo que, as sessões presenciais 

centram-se mais no desenvolvimento de competências das diversas aplicações 

necessárias e na apresentação das atividades aos participantes na ação. 

Segundo Peres e Pimenta (2011) “existem mais de 100 diferentes modelos de 

instrução, mas a maior diferença entre eles reside, essencialmente ao nível do número e 

nome dos passos a seguir, assim como na sequência das acções recomendadas (Kruse, 

2006, citado in Peres e Pimenta, 2011, p. 65)”. Como a intenção primordial desta IA 

não é descrever, em pormenor, os modelos existentes para o desenvolvimento de um e-

curso, optou-se por realizar uma breve comparação entre aqueles que se afiguraram 

mais pertinentes para esta linha de estudo. 

 

 

A 
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O quadro 14 apresenta-se as fases do modelo, com algumas adaptações realizadas, 

cuja designação e atividades resultam de uma meta-análise ao modelo conceptual 

genérico utilizado na análise de sistemas, aos modelos de Kemp, Morrison e Ross, 

ADDIE, R2D2 e de Smith e Ragan, e da incorporação de algumas componentes 

adicionais (Lima & Capitão, 2003, p. 122). Pode ainda ver-se no quadro 14 um resumo 

de alguns dos principais modelos de instrução, de onde consta aquele que se assumiu 

como a melhor opção para o b-curso SuperVisão de estágio: O modelo ADDIE 

(Analysis, Design, Development, Implementation, Evaluation). 

 

Quadro 14 – Comparação do modelo genérico da análise de sistemas com os modelos de Kemp, Morrison e 

Ross, ADDIE, R2D2 e de Smith e Ragan de planeamento e desenvolvimento da instrução65 
 

Mod. 

Genérico da 

análise de 

sistemas 

Modelo de Kemp, 

Morrison e Ross 

Modelo 

ADDIE 

Modelo R2D2 Modelo Smith e 

Ragan 

Análise Necessidades de 

instrução 

Características dos 

alunos 

Tarefas de 

aprendizagem 

Analysis: 

necessidades, 

alunos, 

tarefas 

Definition: 

análise front-end, 

solução 

progressiva 

Análise: contexto, 

alunos, actividades 

Desenho Objectivos de 

aprendizagem 

Sequência do 

conteúdo 

Estratégias de 

instrução 

Design: 

Objectivos, 

Sequência, 

estratégias 

Design e 

Development: Os 

objetivos de 

aprendizagem 

emergem do 

trabalho 

“colaborativo” 

entre designers, 

construtores de e-

curso e utilizadores 

finais 

Conteúdos e 

actividades, 

Interface, 

ferramentas de 

comunicação 

Estratégia: 

-Macro (“o que 

ensinar”:  

Currículo do e-

curso; Micro 

(“como ensinar”: 

resolução de 

problemas, 
conhecimento 

declarativo, 

conceitos,  

princípios 

Desenvolvime

nto 

“Mensagem 

instrucional” 

Development: 

conteúdos 

Implantação Distribuição Implementation

: distribuição 
Dissemination: 

Distribuição 

Testes e 

Manutenção 

Instrumentos de 

avaliação: avaliação, 

formativa, avaliação 

sumativa 

Evaluation: 

-formativa 

-sumativa 

A avaliação 

formativa está 

implícita nas fases 

do processo 

Avaliação: 

formativa 

 

                                                                 
65 Adaptado de Lima & Capitão (2003, p. 121) 
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O modelo ADDIE, da sua designação em inglês, adquire uma nova sigla, quando 

traduzido para português fica: O ADDIA: Análise, Desenho, Desenvolvimento, 

Implementação e Avaliação (Lima & Capitão, 2003, p. 121). 

O processo de desenho do e-curso deve assentar num filosofia de instrução 

centrada no aluno, cujo objetivo é criar as condições necessárias para que ocorra 

aprendizagem. Deverá contemplar a articulação das componentes da instrução 

(conteúdo, métodos, avaliação e atividades), sendo que os objetivos assumem aqui um 

importante papel, dado que da correta operacionalização deles depende tudo o resto. 

(Lima & Capitão, 2003, p. 121). 

Este modelo afigurou-se como o mais indicado para esta IA, por reunir as 

condições, que se entenderam serem as necessárias para o alcance dos objetivos 

preconizados, e segundo o qual foram sendo tomadas as decisões metodológicas que se 

afiguraram necessárias, como se poderá confrontar com o esquema desta investigação 

que se apresentou no capítulo anterior. Convém, no entanto, referir que “embora seja 

comum a noção de que as metodologias para o desenho da instrução são rígidas e 

lineares, na realidade, apesar da sua forma estruturada, estas pressupõem uma dinâmica 

de concepção e desenvolvimento, assente num processo de avaliação permanente” 

(Peres & Pimenta, 2011, p. 24), tal como se pode inferir da figura 15, que se passa a 

apresentar: 

 

 

Figura 15 – Articulação das fases do Modelo ADDIE66 

 

 

                                                                 
66 Recuperado de http://www.uv.es/bellochc/pedagogia/EVA4.wiki?1 (acedido em 1 de abril de 2014) 
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A representação gráfica deste modelo, possibilita uma melhor compreensão do 

mesmo e das suas fases, que acabaram por nortear a IA realizada. Destaca-se, por 

exemplo a avaliação, que na figura 15, aparece como um elemento central e que 

justifica as diversas fases (designadamente quatro, como se apresenta no capítulo IX) de 

recolha de dados desta IA. A avaliação encontra-se presente em todo o processo, em 

estreita relação com todas as outras fases do modelo, sendo indispensável para a 

realização de ajustes, permitindo também uma ação cíclica e reflexiva em todo o 

processo, conforme determinado pelo modelo desta IA. 

 

7.2. O percurso da criação de um curso online 

Apesar de se considerar que a criação de um curso online não representa uma 

tarefa excessivamente complexa para um e-professor, importa que este além das 

competências cognitivas, metacognitivas, comunicativas, de gestão, sociais e afetivas 

(Alonso & Blázquez, 2012, pp. 22-23) tenha também à sua disposição as condições 

gerais e infra-estruturais para que tal ocorra. Como se sabe, o trabalho online, representa 

apenas uma parte do e-learning e tal como Rosenberg (2002) relembra, “a criação de 

uma estratégia de e-learning, uma com maior probabilidade de sucesso, também requer 

que abordemos: novas metodologias de e-elearning, arquiteturas do aprendizado, infra-

estrutura, cultura do aprendizado, propriedade do gerenciamento da mudança 

(…)[itálico do autor] (p.29).” 

Está-se, portanto, perante uma realidade complexa, principalmente em contextos 

onde o e-learning ainda não representa uma realidade da prática do quotidiano. Não 

obstante, os contextos que hoje são referência nestes domínios, também se depararam 

outrora com dificuldades de natureza diversa, assim, acredita-se que este percurso 

apenas poderá ser concretizado, trilhando-o. Ora, após a escolha do modelo de instrução 

online, que neste caso foi o ADDIE, pode-se passar às fases seguintes de planificação 

do curso. 

O desenho didático é a arquitetura de conteúdos e de situações de aprendizagem 

para estruturar uma sala da aula online, contemplando as interfaces de conteúdo e de 

comunicação. Porém, existem ainda outras questões que devem ser ponderadas. Antes 

da criação dos conteúdos e das situações de aprendizagem a serem disponibilizados nas 

interfaces, é necessário atentar para algumas questões de planeamento: qual o contexto 

sócio-histórico e cultural dos estudantes?; quais são seus perfis sociocognitivos e 

político-cultural?; quais são suas expetativas para o curso online?; qual a infraestrutura 

tecnológica de que dispõem os docentes e os cursistas?; que competências se pretende 
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mobilizar nos estudantes?; que profissionais podem ser agregados ao projeto para uma 

produção interdisciplinar?; que conteúdos abordar?; como arquitetar o curso nas 

interfaces de conteúdos e de comunicação?; como estruturar os conteúdos, os objetos e 

as situações de aprendizagem em hipertexto?; como conciliar situações de 

aprendizagem individuais (auto estudo) com situações de aprendizagem interativas 

(aprendizagem colaborativa)?; como aproveitar as situações de aprendizagem como 

dispositivos para uma avaliação formativa?; quais indicadores utilizar para avaliar a 

aprendizagem a partir das participações nas interfaces de comunicação?; que interfaces 

de conteúdos e de comunicação utilizar em cada aula, fase, bloco, módulo ou unidade 

do curso? (Santos & Silva, 2009) 

Estas são indagações importantes para a arquitetura de um desenho didático de um 

e-curso. As respostas a estas questões estão relacionadas com o que os autores designam 

de três bases essenciais da produção e estruturação dos conteúdos e das situações de 

aprendizagem.  

Os dados que se apresentam e discutem no capítulo IX resultam justamente da 

preocupação que se teve em procurar responder a estas questões levantadas por Santos e 

Silva (2009) que se entendem cruciais para o desenvolvimento do b-curso SuperVisão 

de estágio. 

Assim como ocorre em situações de ensino e de aprendizagem presenciais, 

também e ambientes online há necessidade de uma planificação cuidada das ações, 

sendo que habitualmente esta depende da experiência, maturidade de preparação do 

docente, onde habitualmente, docentes mais maduros, experientes e infoincluídos, terão, 

à partida, mais sucesso no trabalho em ambientes online. Porém, conforme se tem 

afirmado, trata-se de um processo, pelo que o importante neste momento e contexto, é 

formar-se e iniciar a dinamização destas práticas. 

Importa ainda relembrar que “al diseñar una experiencia educativa, sea presencial 

o virtual, en la enseñanza superior se recomenda una prática docente que utilice, sempre 

que sea posible, metodologias centradas en la participación del alumno en su próprio 

processo de aprendizaje” (Blázquez & Lucero, 2004, citados in Alonso & Blázquez, 

2012, p. 18). 

Como salientam Santos e Silva (2009), no contexto do computador online e da 

interatividade, será preciso subverter a lógica da transmissão frequentemente presente 

em contextos presenciais ou de “aprendizagem baseada por computador”. O desenho 

didático deve ser concebido como produção coletiva que abre espaços para a autoria de 

todos os sujeitos envolvidos (equipa de produção, docentes e cursistas). Apesar do 
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reconhecimento das vantagens da existência da equipa interdisciplinar, frequentemente 

os professores são confrontados com a necessidade de desempenharem funções ao nível 

do desenho dos e-cursos, e-conteúdos, web roteiros, desempenhando também funções 

de web designer e designer didático (caso possuam competências para tal). 

A implementação de um b-curso, deverá necessariamente de ter em consideração 

as caraterísticas específicas dos seus destinatários, condição indispensável para a 

realização de uma planificação do b-curso e para que este decorra com sucesso. 

Como numa situação ideal a criação e implementação de um e-curso deve ser 

composta por uma equipa multidisciplinar, apresenta-se de seguida algumas 

considerações em relação a essa temática. 

 

7.2.1. A equipa de produção interdisciplinar 

No contexto da pedagogia da transmissão, o desenho didático produzido não se 

transforma ao longo da docência, limitando esta à execução de conteúdos e de situações 

de aprendizagem fechados como pacotes de informação. Essa postura revela a separação 

entre aqueles que pensam e produzem o desenho didático (equipa de produção) daqueles 

que o executam (professores-tutores). Aos conceptores do ecurso competeo 

cumprimento das tarefas que oferecem poucos espaços para a coautoria do processo 

concebido como programa que «é uma sequência de ações predeterminadas que só pode 

se realizar num ambiente com poucas eventualidades e desordens» (Cf. quadro 15) 

(Morin, 1999, p. 192). 

Quadro 15 –Composição da equipa multidisciplinar para um curso online67 

Especialistas  Atividades 

Conteudista Cria e dispõe conteúdos normalmente na forma de texto explicativo/dissertativo a 

partir do planejamento do curso, reunindo conteúdos e situações de aprendizagem. 

Web-

roteirista 

Roteiriza os conteúdos e as situações de aprendizagem dispostos no texto do 

conteudista para a linguagem da web. Leva em conta os formatos variados do 

hipertexto, da mixagem e da multimídia. 

Webdesigner É o artista que dispõe o roteiro criado pelo web-roteirista no ambiente online de 

aprendizagem. Digitaliza esteticamente o web-roteiro em telas (templates). 

Programador Desenvolve ou customiza o ambiente online de aprendizagem. Cria programas e 

interfaces de conteúdo e de comunicação síncrona e assíncrona. Gerencia arquivos 

e banco de dados, bem como toda a parte do processo que supõe programação de 

computadores. 

Designer 

didático 

Analisa as necessidades e interesses dos docentes, cursistas e da instituição. 

Arquiteta o desenho do curso no ambiente online de aprendizagem. Cria e estrutura 

conteúdos e situações de aprendizagem. Avalia os processos de construção e de 

funcionamento do curso. É o mediador do trabalho do trabalho de toda a equipe de 

especialistas.  

 

                                                                 
67 Adaptado de Morin (1999, p. 192) 



    Capítulo VII 

Moodleando a aprendizagem em ambientes online 

 

265 
 

Como salientam Santos e Silva (2009), no contexto do computador online e da 

interatividade, será preciso subverter a lógica da transmissão. O desenho didático deve 

ser concebido como produção coletiva que abre espaços para a autoria de todos os 

indivíduos envolvidos (equipa de produção, docentes e cursistas). O desenho didático 

será, portanto, obra aberta ou proposição estratégica como «arte de utilizar as 

informações que aparecem na ação, de integrá-las, de formular esquemas de ação e de 

estar apto para reunir o máximo de certezas para enfrentar a incerteza» (Morin, 1999, p. 

192). 

O desenho didático assim entendido requer competências específicas da equipa de 

produção que, juntamente com a atuação dos docentes e dos cursistas, fará dele um 

campo de possibilidades para a construção do conhecimento na sala de aula online. Esta 

equipa deve agir de forma interdisciplinar, procurando articular seus saberes. 

A autoria em educação online deve ser descentralizada, sendo a equipa 

interdisciplinar a autora de todo o processo. Quando o trabalho é norteado por 

experiências intencionais de interação entre as disciplinas e especialistas com 

intercâmbios, enriquecimentos mútuos e produção coletiva de conhecimentos, está-se 

perante uma prática interdisciplinar. “A interdisciplinaridade carateriza-se pela 

qualidade das relações e não apenas pela quantidade de intercâmbios (Santos, 2002, p. 

427)”. Os objetivos conceituais, atitudinais e procedimentais são ressignificados dentro 

e fora do limite de cada área do conhecimento. As relações deixam de ser remotas e/ou 

pontuais para serem estruturadas pela colaboração, cooperação e coordenação 

intencional de um projeto. 

Procura-se, de seguida, analisar alguns dos principais fundamentos relacionados 

com a criação de um ambiente online. Atendendo neste domínio a literatura é vasta e 

aponta múltiplas perspetivas, pretende-se realizar aqui uma síntese dos aspetos que se 

considerou mais pertinentes, proporcionando as condições mínimas para o 

desenvolvimento de uma ação desta natureza. 

 

7.2.2.Sujeitos/Atores dos processos de ensino e de aprendizagem online  

Apesar de se considerar que o papel que o professor assume enquanto orientador 

da educação a distância, ser significativamente mais trabalhoso, por acarretar múltiplas 

tarefas, por requerer adaptações e mudanças de paradigmas nos processos de ensino e de 

aprendizagem, a literatura ainda é muito controversa em relação a estas questões. 

Segundo Morgado (2003),  
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a verdade é que o papel do tutor sempre foi, na prática, pouco valorizado e, de certo modo, 

largamente ignorado (McIsaac & Gunawardena, 2001) ou incompreendido quer pelos gestores de 

ensino a distância, quer mesmo pelos teóricos (Lentell, 1995; 2003), o que é aliás visível na 

ausência de estudos sobre a tutoria a distância (Phipps & Merisotis, 1999). Este facto explicaria 

por que é em torno desta actividade que, segundo Maggio (2000), se manifestam permanentes 

dúvidas e questões quando se trata da implementação dos sistemas. Ora, a actividades destes 

“silente heroes”, como lhes chama Marsden (1996: 224), torna-se invisível quando se 

conceptualiza o professor como um agente colectivo, dando significado àquilo que Keegan (1988) 

enuncia como a diferença radical entre o professor do ensino presencial e o professor do ensino a 

distância.(p.79) 

 

Entende-se que esta resistência no reconhecimento da importância do docente no 

processo do ensino a distância prende-se com a dificuldade de aceitar as mudanças, 

próprias de qualquer sociedade. Porém, entende-se que é apenas uma questão de tempo 

e brevemente, dadas as aceleradas mudanças nos sistemas de ensino, as solicitações de 

formação de etutores, serão crescentes, havendo a oportunidade de compreender a 

importância dessa função, bem como o que ela per se representa numa sociedade 

globalizada e em crescimento.  

Remetendo-se um pouco ao ensino superior, onde se seguem os princípios de 

Bolonha, como se pode esperar que o docente continue a orientar as suas aulas da 

mesma forma que fazia há anos, se hoje os seus estudantes são completamente 

diferentes, bem como a natureza das aulas, imposta também por Bolonha? Parece, pois, 

contraditório. 

Apenas por uma questão de contextualização, relembra-se os principais objetivos 

que norteiam a Declaração de Bolonha. Segundo Simão, Santos e Costa (2005), 

 

a Declaração de Bolonha (…) tem como objetivo a construção de um Espaço de Ensino Superior 

coeso, harmónico, competitivo e atractivo, com a finalidade genérica de promover  a mobilidade 

dos estudantes e demais agentes e a empregabilidade dos diplomados, por forma a dar conteúdo 

real aos direitos de livre circulação e estabelecimento dos cidadãos, e de reforçar a competitividade 

internacional do ensino superior europeu no contexto da crescente globalização dos sistemas de 

ensino e formação. (p.39) 

 

 

Como Morgado (2003) acrescenta,  

 

o papel do tutor em ensino a distância não pode pois ser comparado ao papel do professor nos 

sistemas de ensino presencial, na medida em que se pressupõe que seja um facilitador e um guia de 

aprendizagem do estudante. Tal implica que seja competente em vários domínios: no científico 

(Talbot, 2003), no domínio tecnológico e no domínio da pedagógica do ensino a distância, 

utilizando técnicas e estratégias que facilitam e apoiem a aprendizagem, ajudando o estudante a 

auto-gerir o seu projecto de aprendizagem (Lebel, 1990). Na sua essência, estas competências não 

são semelhantes às que tradicionalmente se atribuem a um professor no contexto do ensino 

superior em geral. O que as distingue é, por um lado, que o tutor não ensina. (Henri, 1993), antes 

facilita a aprendizagem e, por outro lado, o facto de estes `actos docentes´ serem centrados no 

estudante.(p.78) 
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Evidenciou-se  importante discutir um pouco o papel do tutor na educação a 

distância porque entende-se que é relevante especificamente para o contexto onde 

decorreu esta IA. Tal como avançou Keegan (1988), na educação a distância deixa de 

ser o professor o responsável exclusivo pela tarefa da educação e passa a ser a 

instituição, daí a necessidade de investimento não apenas na formação de docentes e 

estudantes, mas de uma transformação relativamente profunda (dependendo das 

instituições) das universidades. O compromisso da educação a distância é altamente 

promissor, principalmente atualmente, porém, exige várias transformações, sem as quais 

este não se concretiza. Segundo Morgado (2003), até o estatuto de tutor, tem sofrido 

algumas mudanças ao longo dos tempos,  

  
o estatuto do tutor nas primeiras gerações de ensino a distância foi um estatuto menor, centrado na 

correcção de trabalhos e exames. Ele era considerado, nas palavras de Rekkedal (1997), um 

corrector [itálico do autor], visão que persiste ainda em alguns sistemas de ensino a distância, 

como aliás demonstra o estudo de Simpson (2002) que na identificação das actividades exercidas 

pelo tutor a distância, aquela que mais sobressai é a actividade de ´avaliador´. O papel do tutor 

concebido como um facilitador da aprendizagem foi influenciado pelo trabalho de Carl Rogers, 

que popularizou o termo de facilitador [itálico do autor], tendo o seu trabalho tido profundas 

implicações no ensino a distância (especialmente através de Moore e Holmberg).( p.80) 

 

Aos poucos, como se poderá ver, compreende-se que o papel do tutor tem de estar 

associado a princípios de atividade do estudante, da responsabilidade e co autoria da sua 

aprendizagem, ganhando-se consciência da urgência de mudança nas atividades de um 

professor presencial. Para Holmberg (citado in Morgado, 2003), 

 

a educação deve maximizar a liberdade individual, envolvendo o estudante no planeamento e 

tomada de decisões e promovendo o domínio de técnicas de auto-avaliação: o estudante “aprende a 

aprender” e torna-se autónomo, cabendo ao professor um papel de facilitador da aprendizagem ( 

Brookfield, 2001; Hogan, 2002). Por outro lado, o significado construído acerca do papel do tutor 

e, naturalmente da tutoria a distância não é, de modo algum, imune às teorias andragógicas 

(Knowles et al,, 2001) e de uma psicologia da aprendizagem do adulto (Tennant, 1997). Defendem 

estas teorias que sendo a aprendizagem dos adultos auto-dirigida e auto-responsável (Brockett e 

Hiemstra, 1991; Hiemstra, 1996), o pepal do professor é um papel de apoio/facilitação.(p.81) 

 

A autora levanta aqui mais uma ideia (as teorias andragógicas), que não pode ser 

descurada e que se procurou abordar no capítulo II. A educação a distância, no contexto 

em análise, está diretamente associada ao trabalho com adultos, que têm algumas 

exigências relativamente diferenciadas do outro tipo de educação, pelo que se considera 

que é importante perceber qual é o papel da educação a distância, para o 

desenvolvimento de competências com adultos. 

Os ambientes de aprendizagem estão repletos de formas de trabalho relativamente 

diferenciadas das que até então, quer os professores, quer os estudantes e instituições 

estavam habituados. No que diz respeito ao tutor, pode-se considerar que é quase como 
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se ele tivesse de estar omnipresente em todas as situações de aprendizagem, em 

qualquer lugar. Como afirma Morgado (2003),  

 

de repente, este professor/tutor tem que agir num contexto social de aprendizagem, que o obriga a 

mobilizar uma série de instrumentos pedagógicos, didácticos e de organização e gestão 

anteriormente garantidos pelos materiais de ensino e neles embebidos, por um lado, e gerir uma 

interacção que deixa de ser de um-para-um  para passar a ser de um-para-muitos- e de muitos-

para-muitos – um papel agora investido de maiores responsabilidades e maior raio de acção.(p.83) 

 

Apesar de se ter mencionado a necessidade de adoção de mudanças nos processos 

de ensino e de aprendizagem, importa questionar se todos os docentes que já se 

encontram no sistema têm as capacidades e apetências para assumirem o desafio de se 

tornarem tutores num sistema de educação a distância.  

Salmon (2004) apresenta considerações muito interessantes em relação ao perfil 

(caraterísticas e qualidades) do tutor online, considerando, consequentemente, que nem 

todos os docentes têm os requisitos necessários para desempenhar essa tarefa, pelo que 

estes deverão serem selecionados entre os que manifestam mais aptidões para o trabalho 

pedagógico norteado pelas TIC e ambientes online, de inspiração em modelos com o 

TPACK, discutido nesta investigação no capítulo II.  

Reforça-se aqui a ideia de que a criação de um curso online não se reduz à 

disponibilização de alguns conteúdos e recursos numa plataforma. Essas ações, por si 

só, não representam cursos de educação a distância. Para que estes realmente se 

desenvolvam, com sucesso, garantindo a frequência de estudantes durante períodos 

longitudinais, há necessidade de haver um forte investimento na qualidade dos tutores, 

dos materiais disponibilizados, na natureza das atividades e tarefas desenvolvidas, na 

otimização da plataforma utilizadas, de entre outros aspetos. De acordo com Morgado 

(2003),  

 

O ensino online [itálico do autor] implica mudanças importantes na concepção do papel 

do tutor em ensino a distância para o qual não se encontra preparado. Ao introduzir 

o grupo como nova dimensão da interacção no ensino a distância, o ensino online permite 

que diferentes tipos de interacção se concretizem no mesmo contexto e realiza, no mesmo passo, 

uma viragem para a dimensão social [itálico do autor] da comunicação e da aprendizagem. Nesta 

base, o tutor de ensino a distância regressa ao paradigma da sala  de aula, embora a 

uma sala de aula com novas características. Não se pode por isso assumir que as 

suas competências e abordagens pedagógicas necessárias neste novo contexto de 

ensino-aprendizagem são automaticamente trans feríveis para o ambiente online, que 

envolve aspectos pedagógicos, tecnológicos e até pessoais específicos, requerendo, por isso, uma 

formação concreta que, idealmente, deverá passar por uma experiência de aprendizagem 

online  prévia.”  (p. 86) 

 

Como se sabe, a filosofia da educação de um curso online diferencia-se um pouco 

daquela que está subjacente aos cursos exclusivamente presenciais, exigindo, portanto, 
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algumas competências para que os alunos possam realmente sentirem-se realizados e 

dispostos a continuarem a frequentarem cursos/ações online. 

 

Conforme enunciam Palloff e Pratt (2004)  

 

os alunos virtuais de sucesso têm a mente aberta e compartilham detalhes sobre a sua vida, 

trabalho e outras experiências educacionais. Isso é bastante importante quando pedimos aos alunos 

on-line [itálico do autor] para que ingressem em comunidades de aprendizagem a fim de que 

utilizem determinado material do curso. Os alunos virtuais são capazes de usar suas experiências 

no processo de aprendizagem e também aplicar sua aprendizagem de maneira contínua a suas 

experiências de vida.(p.26) 

 

Contrariamente ao que ocorre numa situação de ensino exclusivamente presencial,  

o aluno virtual não se sente prejudicado pela ausência de sinais auditivos ou visuais no processo de 

comunicação. Na verdade, ele pode até se sentir mais livre pela ausência desses sinais visuais. 

Além disso, os alunos virtuais sentem-se à vontade quando se expressam e contribuem para a 

discussão, em grande parte, através de textos. Isso não quer dizer que o aluno virtual deva possuir 

uma capacidade excepcional para escrever para começar a estudar on-line. Alguns professores 

descobriram que a capacidade de escrever aumenta com a participação contínua em cursos on-line 

[itálico do autor] (Peterson, 200, citado in Palloff & Pratt, 2004, p. 26). 

 

Habitualmente os estudantes de cursos online são pessoas mais maduras e, 

portanto, com mais responsabilidade. “ Os alunos virtuais desejam dedicar quantidade 

significativa de seu tempo semanal aos seus estudos e não vêem o curso como “a 

maneira mais leve e fácil” de obter créditos ou um diploma” (Palloff & Pratt, 2004, p. 

27). Ao fazê-lo, comprometem-se consigo próprios e com o grupo de que fazem arte, de 

acordo com as diretrizes estabelecidas pelo professor ou pela instituição (…) Assim, o 

“aluno virtual é aquele que sabe como trabalhar, e de facto trabalha, em conjunto com 

seus colegas para atingir seus objetivos de aprendizagem e os objetivos estabelecidos 

pelo curso” (Palloff & Pratt, 2004, p. 27). 

Outra das competências que são consideradas essenciais nos processos de ensino e 

de aprendizagem, que também é aqui destacada pelos autores é que  

 

os alunos virtuais são, ou podem passar a ser, pessoas que pensam criticamente. Eles sabem que o 

professor atua como facilitador do processo de aprendizagem on-line [itálico do autor] e que, para 

chegarem à melhor experiência on-line [itálico do autor], devem ser eles próprios responsáveis 

pelo processo (Palloff & Pratt, 2004, p. 27). 

 

Atendendo a que as práticas pedagógicas com recurso a ambientes online ainda 

são exíguas no contexto onde decorreu esta IA, afigurou-se pertinente apresentar no 

quadro 16 algumas caraterísticas e técnicas instrucionais que previligiam o aluno online. 
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Quadro 16 – Técnicas instrucionais centradas no aluno que dão apoio aos estudantes online68 

 

Dada a complexidade da implementação de práticas online numa instituição de 

ensino superior, principalmente uma como a que se apresenta, afiguram-se necessário, 

por uma questão de contribuição com pistas para desenvolvimento futuro, deixar 

algumas sugestões que promovam/ajudem nessa tarefa. No quadro 17, pode-se analisar 

um conjunto de propostas que visam a melhoria das práticas de educação online, quer a 

nível institucional, quer a nível da docência propriamente dita.  

 

                                                                 
68 Palloff & Pratt (2004, p 34-35) 

Características 

dos estudantes 

online 

Técnicas instrucionais centradas no aluno 

Acesso e 

habilidades 

- Use apenas tecnologia que sirva aos objetivos de aprendizagem. 

- Mantenha a tecnologia num nível simples, para que seja transparente para o estudante. 

- Certifique-se que os estudantes têm as habilidades necessárias para usar a tecnologia para 

o curso, por meio de pesquisas, testes ou pela realização de uma orientação tecnológica. 

- Projete páginas web que contenham apenas uma página de texto e gráficos. 

- Limite o uso de áudio e vídeo se for usá-los. 

- Certifique-se de que o uso da discussão síncrona (chat) é correta. 

Abertura - Comece o curso com apresentações, envio de biografias ou perfis. 

- Use exercícios que “quebrem o gelo” na aula para fazer com que os alunos se conheçam 

- Use atividades de aprendizagem que levem em consideração a experiência e a resolução 

de problemas 

- Crie uma área social ou “lounge” para os estudantes 

Comunicação - Exemplifique como realizar uma boa comunicação 

- Explique o que constitui uma mensagem substancial para discussão 

- Estimule a participação na criação das diretrizes do curso. 

- Acompanhe os estudantes que não participam ou cujo nível de participação muda. 

Comprometimento - Envie uma mensagem com as suas expetativas em relação à utilização do tempo. 

- Desenvolva e envie expetativas claras para a realização de trabalhos, prazos de entrega e 

meios pelos quais a avaliação será elaborada. 

- Seja claro quanto aos requisitos para publicação. Considere criar uma agenda de 

publicação para os alunos. 

- Apoie o desenvolvimento das boas habilidades de gestão do tempo. 

Colaboração - Inclua estudos de casos; trabalhos em pequenos grupos, atividades “quebra-cabeça”, 

simulações para estimular o pensamento crítico. 

- Faça com que os estudantes enviem os seus trabalhos para o site do curso com a 

expetativa de que eles darão um feedback crítico aos seus colegas 

- Faça perguntas abertas para estimular a discussão e incentive os estudantes a fazer o 

mesmo 

Reflexão - Imponha uma regra segundo a qual as respostas têm de acontecer sempre 24h depois da 

mensagem original, de modo a permitir respostas bem refletidas 

- Estimule os alunos a escreverem as suas respostas off-line e depois copiá-las para o site 

- Inclua uma área para reflexão no curso e estimule o seu uso 

- Faça perguntas abertas nas discussões e que estimulem a reflexão sobre o material 

utilizado, bem como a sua integração. 

Flexibilidade - Varie as atividades do curso para atender a todos os estilos de aprendizagem e oferecer 

um interesse adicional e abordagens múltiplas aos tópicos trabalhados. 

- Negocie as diretrizes do curso com os alunos, de modo a promover o seu envolvimento. 

- Inclua a internet como uma ferramenta e um recurso de ensino e estimule os estudantes a 

procurarem referências que possam compartilhar. 
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Como se sabe, o processo é longo e deve ser paulatino, principalmente por ser 

afetado por outras circunstâncias que o limitam, que no contexto em análise são 

                                                                 
69 Palloff & Pratt (2004, p. 157) 

Quadro 17 -  As melhores práticas no ensino online69 

Foco no aluno virtual Melhores práticas da instituição e do professor 

Entender quem são os 

nossos alunos 

Começar o curso pedindo aos estudantes que enviem as suas apresentações pessoais e 

compartilhem os seus objetivos de aprendizagem, a fim de conhecer os estudantes 

como pessoas; Criar um espaço social no curso para que os estudantes possam relaxar, 

conhecendo melhor os colegas e o professor/tutor; Humanizar o site do curso, fazendo-

o caloroso e convidativo(…) 

Entender como os nossos 

estudantes aprendem 

Saber como lidar com as questões referentes ao trabalho com estilos de aprendizagem 

online;  Respeitar diferentes estilos de aprendizagem e incentivar os alunos a 

respeitarem um ao outro pelo envio adequado de feedback e pelo trabalho de auxílio 

mútuo; Elaborar cursos com atividades variadas, a fim de atender a vários estilos de 

aprendizagem,  

Ter consciência das 

questões que afetam as 

vidas dos estudantes e da 

sua aprendizagem e de 

como eles as trazem para 

a sala de aula 

Incentivar os estudantes a contar o professor e o grupo se os problemas das suas vidas 

interferirem e intervierem na sua participação no curso; caso não o façam, ir ao 

encontro dos estudantes; Incentivar os estudantes a trazerem exemplos reais para 

ilustrarem os conceitos estudados em sala de aula, aplicando-os a suas vidas; Ter 

consciência do impacto do isolamento e de outros fatores que podem influenciar a 

participação do aluno no curso, e ser flexível ao trabalhar com os alunos para resolver 

tais questões. 

Entender o que os alunos 

virtuais precisam, para 

dar apoio à sua 

aprendizagem 

A instituição deve desenvolver e oferecer um programa amplo de serviços ao 

estudante; A instituição deve designar pessoal de apoio aos estudantes virtuais; Deve-

se oferecer um suporte técnico 24 horas por dia aos estudantes; Os estudantes devem 

receber formação técnica para que possam acessar facilmente ao curso; As habilidades 

técnicas dos estudantes devem ser avaliadas, e a instituição ou professor devem apontar 

maneiras de melhorar tais habilidades, a fim de eliminar problemas potenciais nos 

cursos online 

Entender como ajudar os 

estudantes virtuais no seu 

desenvolvimento como 

participantes reflexivos 

Desenvolver atividades colaborativas que incentivam a reflexão; Disponibilizar 

diretrizes para os estudantes desenvolverem o seu pensamento crítico; Disponibilizar 

diretrizes para os estudantes darem e receberem um bom feedback; Pedir aos 

estudantes que reflitam sobre a sua aprendizagem geral no curso pelo menos duas 

vezes, uma no meio e outra ao final do curso. 

Encontrar um meio de 

envolver os estudantes 

virtuais na elaboração do 

curso e na avaliação 

No começo do curso, pedir aos estudantes para enviarem os seus objetivos de 

aprendizagem e perguntar-lhes como farão para chegar a eles; Pedir que os alunos 

enviem feedback regularmente sobre como o curso está a decorrer e sobre sugestões 

para o seu melhoramento; Responder às sugestões dos estudantes e ser flexível o 

bastante para incorporar as que têm sentido enquanto o curso está a decorrer; 

Incorporar avaliações do curso que vão além das pesquisas de popularidade do 

professor, tais como cartas aos estudantes, e dar-lhes pontos ou créditos pela sua 

contribuição. 

Respeitar os direitos dos 

estudantes como 

aprendizes e o seu papel 

no processo de 

aprendizagem 

Tanto a instituição como o professor devem respeitar a privacidade do estudante, não 

divulgando o seu trabalho ou contribuição, nem convidando alguém a visitar o curso 

sem o seu consentimento; Disponibilizar um feedback tão imediato quanto possível, 

honesto e respeitoso aos estudantes, seja em relação aos trabalhos, seja em relação aos 

e-mails enviados – estabelecer diretrizes para os prazos de resposta, comunicar tais 

diretrizes aos estudantes e não desobedecê-las; Considerar as contribuições dos 

estudantes para os cursos online como propriedade intelectual deles, tratando-as como 

tal;  

Entender como 

desenvolver cursos e 

programas sem deixar de 

dar atenção à melhoria 

contínua da qualidade, da 

forma que os estudantes 

se envolvem com o 

processo de 

aprendizagem (...) 

Desenvolver cursos que seja especialmente projetados para a aprendizagem online, e 

não uma réplica da sala de aula presencial; os cursos devem ser rigorosos e conter 

expectativas claras em relação ao fato de o estudante completar o curso, bem como 

instruções claras para os trabalhos e para a participação, e uma carga horária razoável; 

Ser criativo no desenvolvimento de tarefas, permitindo que o aluno tenha opções e 

incentivando a colaboração e a reflexão; Ir ao encontro dos estudantes que não 

participam para determinar por que não o fazem e para trazê-los de volta ao curso; 

Desenvolver cursos que tenham um conteúdo relevante, sejam interativos e coerentes 

com os demais cursos do programa de estudos do estudante(…). 
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diversas, designadamente o acesso à Internet (de que serve a escola ter computadores, se 

a conectividade limitada limita o bom trabalho com os mesmos?), a inexistência de 

eletricidade nas escolas mais afastadas dos centros urbanos, falta de zelo pelos 

equipamentos (os alunos não cuidam dos equipamentos e muitas vezes até estes ou os 

seus periféricos são furtados das escolas), a resistência dos docentes e escolas na 

introdução das TIC nas suas práticas de trabalho, de entre outras. 

É um pouco com base no que se acabou de referir, que se acredita na formação 

contínua, como uma resposta viável para a superação de algumas das questões que têm 

vindo a ser identificadas como dificuldades, como: (i) a resistência à inovação, (ii) falta 

de formação para o trabalho em ambientes online, (iii) partilha de experiências e 

conhecimento, etc. Em suma, pretende-se, através da formação, contribuir para a 

superação da “ falta de proficiência que a maioria dos professores manifesta no uso das 

tecnologias, mormente as computacionais( Miranda, 2007, p. 44)”. 

Salienta-se ainda Macdonald (2006) que considera que “studying online often 

involves collaborative working. Students need to be able to work together with peers 

who they do not meet regularly, as well as being able to write appropriately and be 

discerning in their use of resources. They need to develop as e-collaborators (p.108).” 

Neste sentido, importa ainda realçar um dos pontos de vista de Macdonald (2006) que 

afirma 

 

the fact is that learning online is not simply about learning how to use a particular tool, such as 

email or word processing or the virtual learning environment (VLE), although that is often the first 

step. It involves e-investigating, e-writing and e-collaborating, which are all facets of self-directed 

learning. In other words, successful blended learners will need to develop as sel-directed, 

reflective learners. (p. 109) 

 

 

7.2.3. Caraterísticas dos destinatários do b-curso SuperVisão de estágio 

Para que qualquer ação online tenha sucesso, esta constitui mais um dos aspetos 

cruciais à sua concretização, pelo que dada a especificidade do contexto de estudo desta 

IA, procurou-se conhecer os “pré-requisitos digitais” dos participantes na ação, 

conforme se apresenta no capítulo IX. O objetivo desta recolha de informações estava 

relacionado com a necessidade que se sentiu de procurar adaptar o ambiente online à 

realidade contextual dos seus participantes, evitando, de entre outras situações, a 

desmotivação e abandono, que poderão eventualmente estarem associados a este tipo de 

modalidade de ensino e de aprendizagem. Assim como afirmam Peres e Pimenta 

(2011),  
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a facilidade de acesso à Internet [itálico do autor]é crucial para o sucesso da aprendizagem baseada 

na Web, a sua inexistência põe em causa o processo de integração. Por essa razão é útil, aquando 

do início de um b- curso, a realização de um inquérito para determinar o tipo de acesso que os 

alunos têm à Internet [itálico do autor] (p.34). 

 

Como pré-requisitos para a admissão num b-curso, os alunos devem por exemplo 

ter algumas competências básicas de trabalho online, como “saber pesquisar na Internet; 

saber enviar ficheiros por email” (Peres & Pimenta, 2011, p. 38). A falta dos pré-

requisitos de formação põe em causa a realização da mesma.  

 

7.2.4.Os pré-requisitos para o b-curso 

O desenho de um curso online, não poderá ficar alheio ao “roteiro” de 

planificação de qualquer ação formativa. Neste sentido, interessa, por exemplo saber 

para onde se vai e o que se pretende alcançar. Assim, como referem Peres e Pimenta 

(2011), “a fase de análise inclui ainda a explicitação das necessidades de instrução pela 

determinação dos objetivos globais da unidade/curso e das competências transversais a 

desenvolver (p.34).” Trata-se portanto de dotar os participantes da ação do 

conhecimento técnico/específico a uma determinada área que se pretende estudar e 

simultaneamente procurar desenvolver as competências transversais que lhe serão úteis 

para o resto da sua vida, quer enquanto pessoa, quer enquanto profissional. 

Estes objetivos transversais, que se entende que deverão ser traçados, a par dos 

objetivos do curso, são muitas vezes esquecidos ou secundarizados. Porém, neste 

contexto, as diretrizes da União Europeia (EU, 2006) explicitam as seguintes nove 

competências (Soft skills) essenciais a um profissional licenciado: 

 

- SS1 – Aprender a aprender; 

- SS2 – Processar e gerir informação; 

- SS3 – Habilidades de dedução e análise; 

- SS4 – Habilidade para tomar decisões; 

- SS5 – Competências de expressão verbal e de comunicação; 

- SS6 – Trabalho em equipa; 

- SS7 – Pensamento criativo e capacidade de resolução de problemas; 

- SS8 – Gestão e liderança, pensamento estratégico; 

- SS9 – Auto-gestão e auto-desenvolvimento (Peres & Pimenta, 2011, p. 35). 

 

Importa ainda, conforme se destaca, refletir sobre os resultados de aprendizagem 

ou seja os learning outcomes (LO). Tal como salientam Peres e Pimenta (2011), estes 

“descrevem tão precisamente quanto possível o que se espera que aconteça após o 

estudo da unidade de formação (p.34).” Assim como ocorre em relação à classificação 

dos objetivos, os autores referem que segundo Campbell (2004, citado in Peres & 

Pimenta, 2011), “os LO podem ser cognitivos, psicomotores ou afectivos, em alguns 
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casos podem reflectir dois ou mais domínios (p.34).” Ora, aqui fala-se, embora 

indiretamente, das taxonomias de aprendizagem, que estão associadas a cada um dos 

destes objetivos, designadamente as taxonomias do domínio cognitivo, psicomotor e 

afetivo. Porém, conforme se constata já de seguida, optou-se por se salientar a 

taxonomia do domínio cognitivo de Bloom. 

 

7.2.5. O espaço dos objetivos/competências no desenho de b-curso 

Os objetivos representam um elemento-chave para a prossecução de qualquer 

ação, por clarificar o que se pretende com a unidade didática, ajudar na sistematização e 

organização da mesma e dos resultados que se pretende alcançar, de entre outros. 

Entende-se, por isso que, “se os alunos não entenderem os níveis de complexidade 

esperados, não serão capazes de ter sucesso nas suas aprendizagens. Por essa razão, a 

especificação dos objetivos de aprendizagem deve operar como um guia de orientação 

para o professor e para os alunos” (Peres & Pimenta, 2011, p. 42). 

Segundo Ferraz e Belhot (2010), “na educação, decidir e definir os objetivos de 

aprendizagem significa estruturar, de forma consciente, o processo educacional de modo 

a oportunizar mudanças de pensamentos, ações e condutas (p. 421)”. Assim essa 

estruturação resulta do planificamento relacionado com a seleção do conteúdo, de 

procedimentos, das atividades, dos recursos disponíveis, das estratégias, dos 

instrumentos de avaliação e da metodologia a ser adotada por um determinado período 

de tempo (Ferraz & Belhot, 2010). 

Os autores relembram que é fundamental a delimitação dos objetivos, para que se 

possa “ter os objetivos instrucionais cognitivos, atitudinais e de competências bem 

definidos que deve ser feito previamente ao início da disciplina (Ferraz & Belhot, 2010, 

p. 421).”  

A seleção da taxonomia de Bloom para a classificação dos objetivos cognitivos, 

em detrimento de outras, prende-se, por um lado, com o facto de esta ser a classificação 

mais utilizada, bem como corresponder às necessidades da definição dos objetivos de 

índole cognitiva (Peres & Pimenta, 2011). O desenho didático, assim como destacam 

Peres e Pimenta (2011), 

 

deve ser direccionado para um conjunto de objectivos específicos e para um grupo particular de 

alunos (comunidade) (Dick & Carey Lou, 1996) (Campbell, 2004), caracterizado na fase de 

análise (…) A fase de desenho de um b-curso [itálico dos autores]engloba a especificação dos 

objectivos, a definição das metodologias de avaliação, a estruturação da sequência de conteúdos e 

o desenho das estratégias de instrução.(p.40) 
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A taxonomia do domínio cognitivo de Bloom, como se pode ver na figura 16, 

permite perceber como se processa a aquisição do conhecimento e o processo pelo qual 

o estudante tem de passar até conseguir efetivamente chegar aos níveis mais elevados 

(análise, síntese e avaliação) propostos por Bloom. 

 

 

Figura 16 – Taxonomia do Domínio Cognitivo de Bloom70 

 

Pode-se considerar que a educação dita tradicional, poderá eventualmente dar 

resposta aos desafios propostos pelo nível mais baixo desta taxonomia, como o 

conhecimento. A partir daí, o docente deve munir-se de todos os recursos adequados, 

realizando os exercícios e tarefas que conduzam realmente o aluno a adquirir 

competências mais elevadas como o pensamento crítico e criativo, que reflete uma 

apropriação completa dos conteúdos em análise. 

O modelo da taxonomia proposto por Peter Pappas, presente na parte direita da 

figura 16 remete para a componente reflexiva que qualquer docente tem de ter sempre 

presente durante toda a sua ação. Essa atitude reflexiva, de permanente questionamento 

é importantíssima podendo eventualmente ajudar educadores menos experientes. 

Apesar de terem passado mais de 50 anos desde o seu surgimento, a taxonomia de 

Bloom continua a ser uma ferramenta fundamental para estabelecer objetivos de 

aprendizagem e consequentemente para orientar e nortear a ação de qualquer educador. 

Porém em 2000, sofreu uma revisão por um dos discípulos de Bloom (Andrew 

Churches), que mudou a sequência da mesma assim como a substituiu o uso de 

substantivo por verbos. Esta atualização teve também por base a necessidade de 

integração da taxonomia na era digital, 

                                                                 
70 http://www.eduteka.org/TaxonomiaBloomDigital.php  (acedido em 05 de abril de 2014) 
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Esta taxonomía para la era digital no se enfoca en las herramientas y en las TIC, pues éstas son 

apenas los medios. Se enfoca en el uso de todas ellas para recordar, comprender, aplicar, 

analizar, evaluar y crear [itálico dos autores] (Anderson & Krathwohl, 2001). 

 

Parece importante, remeter de seguida a uma breve abordagem das estratégias de 

forma a se compreender a sua importância no contexto do b-curso. 

 

7.2.6. Estratégias para a dinamização das atividades online 

Uma estratégia didática representa a sequência e métodos de instrução para atingir 

os objetivos preconizados. Porque a aprendizagem é um processo ativo, através do qual 

os estudantes atribuem significados às relações entre os novos conhecimentos estudados 

e os conhecimentos prévios, “uma estratégia de instrução bem desenhada conduz os 

alunos a encontrarem estes relacionamentos (Kemp et al. , 1998, citado in Peres & 

Pimenta, 2011, p. 52)”. Segundo Peres e Pimenta (2011),  

 

a definição  da estratégia de instrução inclui o desenho de um conjunto de actividades individuais 

(por exemplo a resolução de um teste online), participativas (por exemplo a construção conjunta de 

um repositório de trabalhos) e colaborativas (por exemplo a interacção num jogo de aprendizagem 

online). Estas actividades procuram promover a aprendizagem num ambiente semi-presencial, 

blended [itálico dos autores] actividades (b-actividades). (p. 52) 

 

Ora associado a uma b-estratégia, pode-se identificar alguns fatores de influência, 

dos quais destaca-se a motivação, referenciada no capítulo II, que aqui se retoma, 

enquanto meio determinante para a participação ativa dos estudantes nas respetivas 

atividades de aprendizagem. Segundo Cotter e Martins (2006, citados in Peres & 

Pimenta, 2011), “ a motivação surge como um fator crucial no modo como os 

indivíduos participam nas actividades de aprendizagem e desenvolvem a auto-disciplina 

e a gestão adequada das tarefas e do tempo (p.52).” 

Estes autores (Peres & Pimenta, 2011), referem que além da motivação, 

Chickering e Gamson (1987) identificam sete princípios considerados essenciais para o 

sucesso da aprendizagem dos individual ou em grupo, e que poderão determinar a 

participação e os resultados que se alcançam. São eles: 

 
- Garantir um contacto frequente entre os alunos e a instituição; 

- Recorrer a técnicas de aprendizagem activas; 

- Garantir a reciprocidade e cooperação entre os alunos; 

- Garantir o pronto feedback; 

- Efectivar uma correcta definição do tempo; 

- Comunicar as maiores expectativas; 

- Respeitar as diferenças de talentos e formas de aprendizagem (Peres & Pimenta, 2011, p. 54). 
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Assim como destacam Peres e Pimenta (2011),  

 

encontrar formas de motivar os alunos para o envolvimento na b- estratégia [itálico dos autores] é 

encontrar formas para o sucesso da aprendizagem. A motivação surge portanto como o fator de 

influência determinante na participação qualificada dos alunos. O processo inicial de motivação é 

fundamental para o envolvimento. Após essa fase é importante evitar o declínio e procurar, pelo 

constante apoio e feedback [itálico dos autores], manter os níveis de motivação.(pp.53-54) 

 

Se manter a motivação em cenários de aprendizagem presenciais, já não é fácil na 

aprendizagem online o desafio parecer ainda ser maior, daí ser necessário procurar 

envolver os participantes, para que eles se sintam integrados, parte de uma comunidade, 

com interesses comuns, como se de uma “pirâmide” se tratasse, cujo princípio 

fundamental da sua estrutura é justamente o equilíbrio entre todos os elementos que a 

compõem. Especificamente para o trabalho online, são sugeridas algumas estratégias 

que promovam a aprendizagem colaborativa, designadamente as wiki, os fóruns, etc. 

Destaca-se ainda o debate e o estudo de caso como estratégias que promovem a 

motivação, de entre outas atividades apresentadas na figura 17. Nesta figura, apresenta-

se um conjunto de atividades que se consideram úteis para um tutor que pretende 

desenvolver um curso online, recorrendo a trabalhos individuais, síncronos e 

assíncronos. Nela pode ver-se os vários tipos de atividades que poderão ser promovidas, 

de forma a tornar o ambiente mais flexível e atrativo. 

 

 

Figura 17 – Possíveis atividades para serem realizadas num curso online71 

 

                                                                 
71 http://nkilkenny.files.wordpress.com/2010/11/blended-learning-considerations.gif  (acedido em 05 de abril de 

2014) 
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Acredita-se, assim que a curiosidade e interesse pelas novas atividades propostas, 

com apoio de recursos em vários formatos, ajudará os estudantes a manterem-se 

interessados neste tipo de modalidade de ensino e de aprendizagem, fomentando, 

eventualmente, até a necessidade de continuidade de trabalho neste tipo de ambientes, 

ao longo da sua vida profissional. 

 

7.2.7.O faseamento das atividades de um e-curso 

Outro dos aspetos de relevância dos cursos online é a organização faseada das 

ações, onde o estudante/formando tem conhecimento da planificação geral do seu curso, 

compreendendo quando a atividade inicia e quando termina, bem como tendo acedido 

emo plano detalhado de cada sequência associada a cada atividade. Assim como 

reforçam Peres e Pimenta (2011),  

 
as b-actividades [itálico dos autores] de aprendizagem podem envolver diferentes trabalhos, 

executados em diferentes alturas no tempo, por diferentes actores. Este cenário enaltece a 

importância da divisão das b-actividades em fases, bem delineadas no tempo, com a descrição do 

trabalho a desenvolver, no sentido de guiar os processos e canalizar os esforços individuais e 

colectivos. A criação de uma estrutura tabular poderá auxiliar esse processo. A definição de tempo 

atribuído a cada uma das actividades/fases é extremamente importante. Não deverá ser apressada, 

que não permita que todos os alunos acompanhem a b-actividade, nem tão demorada, que 

desmotive a participação. (p.80) 

 

Ainda neste âmbito, importa fazer referência à divisão do trabalho, que diz 

respeito à atribuição de responsabilidades individuais e/ou de grupo, na realização de 

uma determinada atividade (Peres & Pimenta, 2011). Aqui o tutor assume um papel 

determinante, sendo o responsável pelo desenvolvimento (organizativo) da ação. É neste 

sentido que se considera que “o tutor pode ser visto como aquele que providencia um 

conjunto de bases que os alunos podem adaptar ao seu próprio uso” (Peres & Pimenta, 

2011, p. 81). No capítulo VIII, apresentou-se um exemplo, procurando-se fazer alusão à 

sua importância no contexto do b-curso SuperVisão de estágio. 

Não obstante, é possível classificar as várias funções do professor, enquanto 

etutor. Segundo Berge e Collins (citados in Peres & Pimenta, 2011, p. 81) existem 

quatro dimensões que se destacam: a pedagógica, a social, a de gestão e a técnica. 

Considera-se, porém, que “esta categorização embora possa conter alguma 

sobreposição, acciona a reflexão sistemática e formal das funções a desempenhar pelo 

etutor” (Peres & Pimenta, 2011, p. 81). 

A dimensão pedagógica, remete para o papel principal que o professor deve 

assumir como desenhador da instrução e auxiliar a sua implementação, procurando 
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acompanhar todas as atividades, bem como eventuais problemas, de entre outras ações 

de natureza pedagógica (Peres & Pimenta, 2011, p. 83). 

Referindo-se à dimensão social, Peres e Pimenta (2011, p. 83) afirmam que “o 

sucesso de uma b-actividade de aprendizagem sofre influência do ambiente social em 

que decorre, que se pretende amigável e de confiança. Este cenário enaltece o papel do 

professor, enquanto facilitador das interacções na comunidade de aprendizagem.” A 

existência de um ambiente amigável representa claramente um facilitador na 

aprendizagem e desenvolvimento do espírito do grupo. 

Na promoção de uma b-atividade de aprendizagem, a dimensão da gestão, 

afigura-se relevante, na medida em que cabe ao professor acompanhar os trabalhos em 

curso, assegurando-se que os normativos estão a ser cumpridos, garantindo que os 

participantes estão a agir de acordo com as fases definidas e que estão a cumprir o 

calendário, no ritmo proposto (Peres & Pimenta, 2011). Isto porque, como relembram 

os autores,  

 

para que os alunos se envolvam na co-construçao do conhecimento, precisam de trabalhar juntos e 

de forma bem articulada em termos de tempo. As tarefas de gestão das actividades online [itálico 

dos autores]  não exigem necessariamente mais tempo d que a gestão das actividades presenciais, 

mas sim uma actuação em mildes diferentes do presencial. (p. 84) 
 

A dimensão técnica remete para a utilização das ferramentas selecionadas, que 

conforme como se referiu, deverá ter em consideração a confiança e segurança que o 

etutor deposita na mesma. Estas também deverão ser selecionadas para que possibilitem 

uma utilização confortável por parte dos alunos.  

 

 

7.2.8. Os e-conteúdos e objetos de aprendizagem 

Os e-conteúdos, assim como qualquer elemento da planificação de um curso/ação, 

representam um aspeto determinante para a concretização da mesma. Assim como 

destaca Bidarra  (2008), 

o processo de adquirir conhecimento através da tecnologia digital passou a qualificar-se como 

flexível, mutável, interligado, aberto, dinâmico, não-linear, rico em informação multimédia, 

público em vez de privado. O multimédia como elemento integrador e fator de convergência 

oferece hoje um potencial motivacional muito forte como se depreende do êxito comercial dos 

jogos interactivos. Na educação, a motivação do estudante pode ser aumentada quando o estudante 

é envolvido num ambiente de aprendizagem interactivo adequado, e desde que a aprendizagem 

implique desafios pessoais, múltiplos percursos, decisões relevantes e colaboração interpessoal. (p. 

49)  
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Segundo Moore e Kearsley (2012),  

 there have been a number of initiatives aimed at sharing in the distribution of Web-based learning 

materials. One of the earliest and now largest was MERLOT (Multimedia Educational Resource 

for Learning and Online Teaching) (http://www.merlot.org) (…) All learning materials are subject 

to peer review and reviewer´s ratings and comments can be viewed with the description of the 

learning material.(p.67) 

 

O educador que pretenda utilizar qualquer tipo de objeto de aprendizagem, poderá 

recorrer a este repositório, onde seguramente obterá uma vasta gama de materiais 

cientificamente validados e adequados aos variados contextos de aprendizagem, 

conforme mais adiante se reforçará. Nesta sequência de ideias, Peres e Pimenta (2011), 

relembram que 

 
a identificação dos e-conteúdos [itálico dos autores] corresponde à determinação dos recursos 

digitais disponíveis para suportar o rocesso de ensino-aprendizagem e auxiliar o alcance do 

objetivos definidos (globais e transversais), como por exemplo um ficheiro PowerPoint [itálico 

dos autores]  ou um texto de apoio.” Poderão ainda constituírem exemplos de e-conteúdos, o 

resultado de uma atividade de aprendizagem prévia ou eventualmente um extrato de uma notícia 

disponibilizada na Web. (p.37) 

 

Os e-conteúdos, se seguirem as normas internacionais, por exemplo a norma 

Sharable Content Objet Reference Model (SCORM) adquirem a denominação de 

learning objets ou objetos de aprendizagem. Atendendo ao grau de especialização 

necessário para a produção de objetos de aprendizagem para as diversas áreas 

educativas, hoje existem vários e-repositórios, onde o educador poderá aceder 

gratuitamente (em alguns casos) a uma vasta panóplia de e-recursos para o 

desenvolvimento das suas atividades. Segundo Peres e Pimenta (2011),  

 

a escolha dos e-conteúdos [itálico dos autores]  a utilizar dependa da natureza da b-tarefa ou da b-

actividade [itálico dos autores]  e da matéria em estudo. Um ficheiro do PowerPoint [itálico dos 

autores], uma hiperligação ou uma simples notícia retirada da Web, constituem exemplos de e-

conteúdos. Sempre que possível, deverá equacionar-se o recurso a conteúdos em diferentes 

formatos (textos, vídeo, imagens, etc.), a fim de promover a satisfação das preferências individuais 

dos alunos. (p.80) 

 

É importante compreender-se que o trabalho pedagógico online não pode decorrer 

da mesma forma que o trabalho presencial, acrescentando-se apenas a componente 

tecnológica. Por constituir uma mudança dos paradigmas tradicionais de ensino e de 

aprendizagem, necessita de uma planificação coerente, onde se possa tirar proveito da 

tecnologia para promover a atividade do estudante, conduzindo por várias tarefas e 

atividades, para que este vá ganhando interesse pelos conteúdos abordados e pelas 

metodologias utilizadas. Acredita-se, portanto, que o desafio é ainda maior e que 

necessitará de uma ação colaborativa e consolidada (quer por parte dos professores, 
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quer por parte da instituição) para que se possa “levar a bom porto” a implementação 

deste tipo de mudanças pedagógicas e estruturais nas instituições de ensino. A este 

propósito, Mayes e Freitas (2009), consideram que 

 

 even something that looks like a new paradigm for achieving learning outcomes, a peer-to-peer 

learner-matching tool, for example, will also not need a new account of learning, though its 

educational value may be enormous if it could be exploited through na infrastructure that 

integrated its use with quality assurance methods.(p.13) 

 

Os autores relembram ainda que, 

technology can play an important role in the achievement of learning outcomes but it is not 

necessary to explain this enhancement with a special account of learning. (…) A true model of e-

learning would need to demonstrate on what new learning principles the added value of the ´e´ was 

operating. Where, for example, the ´e ´allows remote learners to interact with the representations 

of the subject matter in a form that could simply not be achieved for those learners without the 

technology, then we may have a genuine example of added value (Mayes & Freitas, 2009, p.13). 

 

O trabalho online, porque ainda é de cariz relativamente diferente do outro tipo de 

trabalho docente, designadamente por não contemplar a presença física do 

formador/tutor e do estudante, exige um apoio ainda maior do que em situações de 

aprendizagem presenciais. É necessário realizar um conjunto de atividades que 

mantenham o estudante permanentemente interessado na tarefa e não deverá 

experienciar momentos de isolamento e de solidão, de falta de apoio. Daí que neste tipo 

de trabalho, se promovam estratégias de ensino e de aprendizagem específicas, que 

visem desenvolver competências tão importantes como o trabalho colaborativo, 

cooperativo, autónomo, considerados determinantes para o sucesso de qualquer 

estudante no século XXI.  

Tal como apontam Peres e Pimenta (2011), “ uma das vantagens de utilizar um 

LMS, em detrimento de qualquer outro ambiente online, reside na multiplicidade de 

ferramentas educacionais agrupadas num só local assim como no conjunto de 

ferramentas de gestão/administração que este disponibiliza (p.39).”   

No caso do b-curso SuperVisão de estágio, como se poderá perceber nos 

capítulos seguintes, existiram algumas dificuldades que limitaram a possibilidade de 

utilização de alguns destes e-recursos e ferramentas, porém, considera-se importante 

referenciá-los para que possam eventualmente ser utilizados futuramente. Neste 

contexto, destaca-se ainda o recurso a bases gratuitas como o MERLOT72, que poderão 

                                                                 
72 The MERLOT project began in 1997, when the California State University Center for Distributed Learning (CSU-

CDL at www.cdl.edu) developed and provided free access to MERLOT (www.merlot.org). Under the leadership of 

Chuck Schneebeck, CSU-CDL's Director, MERLOT was modeled after the NSF funded project, "Authoring Tools 

and An Educational Object Economy (EOE)". Led by Dr. James Spohre and hosted by Apple Computer, and other 

industry, university, and government collaborators, the EOE developed and distributed tools to enable the formation 

of communities engaged in building shared knowledge bases of learning materials 

(http://info.merlot.org/merlothelp/index.htm#who_we_are.htm, acedido em 28 de junho de 2014).  

http://www.cdl.edu/
http://www.merlot.org/
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constituir um apoio importante para qualquer educador. Por outro lado, atendendo aos 

problemas existentes de conectividade, conforme se irá referir mais adiante no capítulo 

IX, percebeu-se, depois de construir o livro interativo (tal como se apresentará já no 

capítulo seguinte) que existiam algumas ferramentas e recursos que poderiam não 

funcionar pelas razões enunciadas, causando stress e ansiedade nos participantes do b-

curso. 

Não obstante, atendendo às especificidades e limitações tecnológicas de algumas 

escolas secundárias de Cabo Verde, pensou-se não só em recursos digitais, mas também 

em materiais diversificados que ajudassem à adaptação das práticas pedagógicas aos 

conteúdos explorados, especificamente numa área tão vasta e complexa como a  de 

Formação Pessoal e Social, cujo um dos objetivos primordiais é “facilitar aos alunos os 

valores fundamentais da sociedade em geral e sensibilizá-los para os problemas da 

sociedade Cabo Verdiana e da comunidade Internacional (Lei de base do sistema 

educativo, alínea d) do artigo 22)”. “Para atingir os objetivos preconizados na 

disciplina” com que os estagiários irão dinamizar “(…), aconselha-se ao uso de uma 

abordagem de envolvimento pessoal, ou seja, uso de uma “estratégia que conjugue as 

esferas cognitivas e afetivas, tanto a nível das discussões como do empenhamento 

activo (Plano curricular, 1994, p. 33)”. Portanto, a metodologia proposta deverá ter 

como pressuposto que o objectivo principal da educação é a promoção do 

desenvolvimento integral do aluno. Sugere-se as metodologias ativas, centradas na 

interação dos alunos, priorizando a aprendizagem pela descoberta autonomia e 

orientada. Para isso, é recomendável que se recorra a seminários, mesas redondas, 

debates, discussões, trabalho de projeto e contactos com personalidade idóneas e 

responsáveis. 

O que diferencia a disciplina com que os estagiários irão trabalhar no ensino 

secundário das restantes disciplinas é precisamente o desenvolvimento de um quadro de 

referências, ou seja, de um “conjunto de conhecimento, valores e competência que cada 

um possui e que constitui a base das decisões que se tomam no quotidiano da vida ativa 

(Andrade, 1992, p.25)”. O mesmo que “saber ser” e” saber fazer” que orientam a vida 

no dia-a-dia de cada pessoa. 

Neste contexto, como destacam Moreira e Loureiro (2009, p. 125) ”o papel do 

professor devidamente formado em TIC é preponderante como e-mediador, e-

orientador, e- moderador e etutor” e “o papel do professor é criar as condições para a 

invenção, em lugar de fornecer conhecimentos já consolidados” (Papert, 1996, p. 75, 

citado in Moreira & Loureiro, 2009, p. 125), que numa perspectiva construtivista, ajuda 
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o aluno “aqui e agora” na construção da sua aprendizagem” (Moreira, 2002; Pedro & 

Moreira, 2003, citado in Moreira & Loureiro, 2009, p. 125). 

Segundo Almeida (2003, p.330) o professor que trabalha com a informática na 

educação, deverá desenvolver uma mediação pedagógica que promova o pensamento do 

aluno, seus projetos, compartilhe seus problemas sem apontar soluções, ajudando o 

aluno a entender, analisar, testar e corrigir erros. 

Considerou-se conveniente destacar aqui algumas das atividades, que se 

consideram que poderiam ser integradas numa espécie de curso/workshop que fosse 

dinamizado com os estagiários antes de estes iniciarem o seu estágio (conforme é 

sugerido pelos próprios no capítulo IX). Um dos objetivos é dotá-los das competências 

que serão avaliadas durante o desenvolvimento da sua prática pedagógica. Por se 

entender que o nível de preparação dos estudantes, ainda não é suficiente para alcançar 

o nível mais elevado preconizado pelo regulamento da Uni-CV, considera-se que esta 

poderia constituir uma importante ajuda nesse processo, atendendo especificamente a 

todas as limitações que lhe são inerentes, especificamente as que se encontram mais 

relacionadas com o início efetivo do estágio e com o pouco tempo em que o mesmo 

ocorre. 

O objetivo é desenvolver um conjunto de atividades que resultem no sucesso do 

estágio pedagógico dos estudantes, reforçado por um acompanhamento norteado por um 

ambiente de aprendizagem online, com todas as ferramentas, que daí advêm e 

enriquecem as competências profissionais dos estagiários. As sessões estão planificadas 

de forma a decorrerem em regime de blended learning. 

A ambição aqui, como afirmam Moreira e Loureiro (2009) é “ultrapassar a 

utilização de ambientes on-line como repositórios de conteúdos e, ao invés, organizar 

comunidades de aprendizagem e de prática, com o apoio do suporte on-line, para 

estimular actividades educativas inovadoras (p.125).” É um pouco, como afirma Dias 

(2003, citado in Moreira & Loureiro, 2009)  

 

as tecnologias de informação são mais do que um simples meio de contacto e transporte de 

informação, para se apresentarem como o instrumento para a aprendizagem e a construção 

colaborativa do conhecimento, desenvolvendo assim novas formas para o modo como os alunos 

aprendem e também novos contextos para a realização das tarefas on-line).(p.125) 

 

Assim como destaca Carvalho (2008), “os recursos existentes online e as 

ferramentas de fácil publicação da Web 2.0 constituem uma oportunidade para que 

professores e alunos possam aprender colaborativamente, divulgando e compartilhando 

as suas experiências e saberes (p.12)”.  
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7.2.9. As ferramentas no desenho do e-curso 

Claramente, nestes contextos online, as ferramentas têm um papel significativo no 

desenvolvimento do curso. Assim como destacam Peres e Pimenta (2011), 

 
 o elemento ferramentas desempenha um papel mediador entre os sujeitos e os objetivos. Pode 

corresponder a qualquer meio que conduza à obtenção das metas definidas, por exemplo, um 

fórum  [itálico dos autores], de discussão, o e-mail [itálico dos autores],ou unidades mediadoras 

como a própria linguagem, que auxiliam o processo de realização da actividade (Engestrom, 

2001). Independentemente da ferramenta utilizada, esta não deverá conduzir o processo de 

aprendizagem, deve ser vista como um veículo através do qual a aprendizagem ocorre (Palloff & 

Pratt, 2007, p. 77). 
 

A ferramenta a que o tutor recorre é importante para a prossecução dos seus 

objetivos, sendo que esta deve ajudar na resolução dos problemas, pelo que apenas 

deverão ser utilizadas ferramentas com as quais o educador/tutor se encontra 

perfeitamente familiarizado. 

A seleção das ferramentas depende também do contexto de implementação da 

ação, das caraterísticas dos participantes no curso, da natureza da atividade proposta e 

dos objetivos que se pretendem alcançar. Citando Zhan e Ge (2006), Peres e Pimenta 

(2011), destacam “a importância da escolha racional das ferramentas de comunicação 

baseada nas necessidades em diferentes fases, nas tarefas e nas formas de 

interactividade do grupo (p.78).” 

Salienta-se ainda que com as ferramentas (gratuitas e de fácil publicação) da Web 

2.0, são inúmeras as oportunidades que se encontram na Web quer para professores quer 

para alunos desenvolverem uma aprendizagem de qualidade. Cabe portanto ao professor 

o papel de rentabilizar esse manancial de ferramentas (Martins, 2008, citado in 

Carvalho, 2008, p. 79). Segundo Jonassen (2007),  
 

ao levar os alunos a utilizarem as ferramentas gratuitas e de fácil publicação existentes na Web 

está-se a contribuir para o desenvolvimento e preparação de cidadãos aptos para a sociedade da 

informação e do conhecimento. E, deste modo, estamos a proporcionar condições para que os 

alunos aprendam com a tecnologia, apoiando-os na “construção de significados” [aspas do autor] 

(p. 21). 
 

Assim, no âmbito das ferramentas disponíveis na Web 2.0,73 procura-se aqui 

apenas remeter-se às principais ferramentas web que poderão ser utilizadas no apoio à 

aprendizagem em ambientes online, sabendo que estas poderão ser classificadas em três 

grupos, em constante atualização: de produção, de partilha e de comunicação74. De 

acordo com Peres e Pimenta (2009),  

 

                                                                 
73 Para aprofundamento de ferramentas da Web 2.0 e acedido em mais conteúdos aprofundados da especialidade 

sugere-se o acedido em http://www.solution-tree.com/products.html 

74 Para mais informações aceder: http://www.mindmeinster.com/maps/show/42788574 
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as ferramentas Web podem suportar a implementação de actividades individuais, participativas ou 

colaborativas. Uma dada actividade poderá utilizar várias ferramentas, assim como uma mesma 

ferramenta poderá servir para implementar várias actividades. Podem ser utilizadas para auxiliar o 

alcance de qualquer objectivo cognitivo e para o desenvolvimento das competências 

transversais.(p.121) 

 

Nestes ambientes pode-se encontrar dois tipos de ferramentas: síncronas 

(possibilitam a colaboração e comunicação simultâneas) e assíncronas (garantem a 

comunicação e colaboração sem simultaneidade de tempo, podendo os utilizadores 

criarem os seus próprios ritmos de trabalho). 

Conhecendo o contexto educativo do país, optou-se aqui apenas por apresentar 

algumas das ferramentas que se consideram que poderão facilmente serem utilizadas 

por qualquer docente com alguns conhecimentos tecnológicos, considerando que este 

tirará o maior proveito delas, adaptando-as as suas necessidades específicas e contextos 

educativos. Por isso, mais do que apresentar um e-curso, destacam-se também algumas 

ferramentas que ajudam na construção que cada docente faz dos seus conteúdos 

(partindo-se do princípio que nem sempre se consegue contar com uma equipa 

multidisciplinar que desenhe o ambiente online), recomendando-se também alguns 

tutoriais que complementem essa tarefa. 

Atendendo a que um e-curso deverá ter em consideração a adaptação dos recursos 

aos conteúdos e vice-versa, bem como a todos os restantes elementos da planificação 

pedagógica, entende-se que é importante que o etutor possa dispor de uma lista de 

ferramentas que possa facilmente utilizar para desenvolver os seus e-conteúdos.75 

Conforme como se referiu anteriormente, a seleção de uma ou mais ferramentas para o 

desenvolvimento de cada uma das sessões depende de vários elementos, sendo que não se pode 

esquecer o grau de literacia digital dos destinários, evitando que o “elemento tecnologia” os 

desvie dos objetivos do próprio curso. Assim, reportando ao b-curso SuperVisão de estágio 

considera-se que em condições ideais os estagiários poderiam muito bem trabalhar com o seu 

orientador e supervisor com recurso ao slideshare
76

, para o aperfeiçoamento de 

competências, partilha e discussão de conteúdos, onde se necessite recorrer a temáticas mais 

ou menos elaboradas previamente e que suscitem a colaboração entre indivíduos, bem como a 

partilha de opiniões, além de possibilitar a realização de encontros síncronos online.  

Nesta linha de ideias, para a partilha de documentos que possam ser úteis a todo o processo e 

posteriormente no decorrer do quotidiano docente, sugere-se o sribd
77

, dado que garante a 

possibilidade de criar portefólios digitais, bem como disponibilizar documentos. Para 

documentos maiores, que devam estar facilmente acessíveis, sugere-se ainda a dropbox
78

. 

Para o trabalho com os alunos nas escolas, considera-se que os estagiários 

facilmente poderiam recorrer ao animoto79 para a elaboração de pequenos trechos 

                                                                 
75 Para aprofundamento desta temática e acedido em mais ferramentas, sugere-se a consulta de Peres & Pimenta 

(2009, pp. 121-132) 

76 http://www.slideshare.net/ 

77 https://pt.scribd.com/login 

78 https://www.dropbox.com 

79 http://animoto.com/ 
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fílmicos que pudessem ser debatidos em contexto de sala de aula, bem como ao 

Wallwhisher80, caso se pretendesse levar os alunos a discutir um determinado assunto, 

construindo uma espécie de jornal de parede digital, onde se pudesse facilmente aceder 

a todas as ideias defendidas pela turma. Outra ferramenta que se entende ser 

extremamente didática é o goanimate81, porém existem aqui algumas reservas no que 

respeita ao grau de facilidade de trabalho com utilizadores pouco experientes.  

Se o docente estiver mais interessado em construir sopa de letras ou jogos 

cerebrais, específicos para um determinado conteúdo, sugere-se o 

http://www.proprofs.com/games/, onde se poderá facilmente trabalhar e assim adotar 

outra dinâmica às suas aulas com recurso a puzzles e jogos de natureza variada. Este site 

é bastante intuitivo, gratuito e possibilita a partilha em redes sociais com outros colegas 

e alunos. Estando particularmente interessado no trabalho com recurso a puzzles, o 

professor poderá ainda recorrer a http://www.jigsawplanet.com/, onde com os seus 

alunos poderá, com a interação inerente aos mesmos e eventualmente com recurso a 

fotos, criar os seus próprios puzzles. Este poderá depois ser introduzido nas redes sociais 

ou num sítio web. Se o interesse for mais nos jogos, estes podem também serem 

utilizados como um meio para a dinamização dos processos de ensino e de 

aprendizagem82.  

A construção de mapas conceptuais garante a oportunidade do indivíduo 

compreender a ligação existente entre os conceitos, bem como certificar as suas 

aprendizagens através da construção do seu próprio mapa conceptual, pelo que 

considera-se que representa um exercício extremamente eficaz e didático. Assim, não só 

sugere-se que os próprios docentes os utilizem como forma de sistematização das suas 

ideias e conteúdos didáticos, mas também que habituem os seus alunos a utilizá-los. 

Para tal recomenda-se a utilização ou do https://bubbl.us/ ou do CmapTools.  

Se o docente quiser publicar as atividades, os seus trabalhos, poderá recorrer a um 

blog83, que poderá divulgar junto dos seus pares, alunos e restante comunidade 

educativa. Poderá ainda recorrer ao TeacherTube84, local de partilha de vídeos onde os 

educadores poderão disponibilizá-los aos seus alunos, etc. Esta ferramenta possibilita 

também converter um power point num vídeo, sendo que este último é realmente 

considerado um excelente recurso para a aprendizagem, por ativar todos os sentidos do 

indivíduo. 

                                                                 
80 http://pt-br.padlet.com/ 

81 http://goanimate4schools.com/public_index 
82 Neste link existe uma vasta oferta de jogos que podrão apoiar o educador: http://www.purposegames.com/, 

83 www.blogger.com 

84 http://www.teachertube.com/ 
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Considera-se que a utilização destas ferramentas, para um início de trabalho, 

poderão realmente tornar o curso/conteúdo bem mais atrativo, dinâmico e efetivamente 

produtivo, conduzindo ao alcance dos objetivos pretendidos. Sugere-se também a 

utilização do Google plus85, designadamente do hangout86, no gmail, para a realização 

de sessões síncronas, com partilha de documentos (em vários formatos), possibilitando 

também o trabalho/escrita colaborativa, com os participantes, simultaneamente, bem 

como a partilhar de ecrãs para discussão de temáticas que o moderador/professor 

considere importantes e que possam ser acompanhadas simultaneamente por todos os 

envolvidos na conversa sincronamente. 

Importa ainda tentar compreender a importância da avaliação nos contextos de 

ensino e de aprendizagem online, sendo que esta também ocupa um papel de relevância 

nos projetos de investigação ação. 

 

7.3.Avaliação em ambientes online 

A avaliação é um dos processos mais complexos de realizar na educação 

presencial e em ambientes online, a situação não é muito diferente, pois os desafios 

persistem. Desde o seu surgimento com Taylor, que os investigadores (Sriven, de entre 

outros) têm tentado aperfeiçoar as práticas, possibilitando uma maior objetividade e 

integração do aluno antes, durante e após os processos de avaliação. Segundo Ruhe e 

Zumbo (2009), 

  

 

 

in the 1970s, evaluation came to be perceived as an essential part of instructional design. In these 

studies, researchers use observations and open-ended interviews of learners, course designers, and 

instructors to obtain multiple perspectives on the characteristics of good learning in innovative 

environments. The focus was on “identifying particular aspects of the implementation of the 

design instance which helped or hindered their learning and finding ways to improve weak 

elements” [aspas dos autores] (Reigeluth & Frick, 199, citado in Ruhe & Zumbo, 2009, p. 60). 
 

Os planos de tipo de avaliação, remetem para uma modalidade de investigação em 

tecnologia educativa das mais “reportadas na literatura do domínio desde os primórdios 

(Knapper, 1980, Thompson et al., 1996, citado in Coutinho, 2005, p. 224). 

Dos quatro tipos ou modelos de planos de investigação destacados por Romberg 

(1992, citado in Coutinho, 2005), o que mais parece se aplicar ao estudo em causa é o 

que autor designa de “avaliação iluminativa (illuminative evaluation), que visa a 

                                                                 
85 https://plus.google.com/ 
86 Os Hangouts podem ser utilizados para falar com várias pessoas ao mesmo tempo, pode-se enviar mensagens num 

debate de grupo com até 100 pessoas ou realizar uma videochamada com até 10 pessoas. Todas as pessoas que 

pretendem participar num Hangout de grupo tem de utilizar os Hangouts. Para aprofundamento desta questão, sugere-

se: https://support.google.com/hangouts/answer/3111943?hl=pt&ref_topic=2944973 
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avaliação de programas inovadores com recurso a metodologias qualitativas como o 

estudo de caso, a etnografia ou a investigação-ação (p.224).”  

Referencia-se neste sentido MacCulloch (1997) que realizou um trabalho 

relativamente interessante, recorrendo à avaliação nos mesmos moldes que se 

implementou no b-curso desenvolvido, com recurso à avaliação das atividades 

desenvolvidas durante a ação. “MacCulloch´s (1997) qualitative case study used the 

perspective of the participants, course designers and instructors to understand how the 

course really worked. This participatory evaluation embedded evaluation in the 

learner´s experiences of their tutorial activities” (Ruhe & Zumbo, 2009, p. 60). 

Em qualquer processo de ensino e de aprendizagem, a avaliação afigura-se 

importante na medida em que poderá “fundamentar uma tomada de decisões acerca do 

que se avalia: aprovar, rejeitar, modificar” (Coutinho, 2005, p. 225). 

Neste contexto Gomes (2009) tece algumas considerações importantes sobre a 

avaliação online, considerando que  

 
a problemática da avaliação em contextos de educação online pode ser perspectivada de diversos 

ângulos, desde já o da própria avaliação das práticas de educação em ambientes online mas 

também a avaliação das aprendizagens dos alunos, considerando aqui duas vertentes diferenciadas: 

por um lado as práticas de avaliação em contextos de educação à distância ( em modalidade 

online) (…),e por outro lado, a adopção de práticas de avaliação online em contextos de ensino 

essencialmente presenciais (…) (p.127) 

 

Assim como alude Gomes (2009), importa ter presente que novas práticas de 

educação, como as decorrentes da educação online, devem ter acompanhadas de um 

processo de avaliação que, “dentro da linha defendida por Stufflebeam (1987), delimite, 

obtenha e forneça informações úteis que permitam julgar da adequação das possíveis 

soluções” (p.1677). Ainda como relembra a autora e indo de encontro com o que 

decorreu nesta IA, considera-se que 

 
diversificar os momentos, fontes e instrumentos de avaliação são medidas importantes na educação 

a distância (online) pois ajudam o professor a construir um perfil de cada estudante através do 

cruzamento de informações, permitindo que todo o processo se torne mais claro e fidedigno 

(Gomes, 2009, p.1679). 

 

Apesar de no capítulo III, não se ter trabalhado propriamente os estilos de 

aprendizagem, centrando-se mais a atenção nos referenciais de aprendizagem que se 

entenderam mais pertinentes analisar no contexto desta IA, sabe-se que, de entre outros 

aspetos,  eles determinam a forma como o estudante aprende. No que se refere à 

avaliação, há autores como Oliveira et al. (2004) que fazem alusão à teoria sócio-

interacionista, como extremamente relevante para a avaliação em ambientes virtuais de 
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aprendizagem. Como os autores defendem, quando se fala em avaliação no âmbito do 

ensino a distância, não se deve esquecer que esta avaliação pode e deve ter as mesmas 

funções da avaliação realizada em aprendizagens presenciais. 

Na opinião de Oliveira et al. (2004),“não se pode desconhecer ainda que esta 

avaliação, para corresponder a um enfoque sócio – interacionista, deve possuir alguns 

atributos ou qualidades: 

 

- Enfoque pedagógico consistente e coerente com a proposta do curso desenvolvido.  

- Explicitação de metas, critérios, padrões.  

- Proposição de atividades autênticas e holísticas (indicadoras de possibilidades de 

interdisciplinaridade.  

- Grau facilitador da estrutura avaliativa, entre a auto – gestão do conhecimento e a diretividade do 

processo ensino – aprendizagem.  

- Característica formativa (de acompanhamento do processo), suficiente e oportunamente 

realizada, e conjugada  com as características diagnóstica e somativa do processo.  

- Consciência do contexto de aprendizagem, em interação com as características do aprendente. 

(p.3) 

 

Dado que a abordagem sócio-interacionista entende a aprendizagem como um 

fenómeno que ocorre no espaço relacional e dialógico com o outro, é necessário que a 

avaliação seja suficientemente abrangente para envolver diversos aspetos, como: 

 

- O estudante, com suas funções cognitivas e aspetos afetivos (valores, atitudes, emoções) e os 

níveis de conhecimento (potencial e real).  

- O estudante e a sua visão do processo, o que ele desejava ensinar, suas expectativas e aspirações.  

- A interação que ocorre entre ambos (modalidades, ritmos, recursos mediadores, a ação sobre a 

zona de desenvolvimento proximal do aprendente e do ensinante, já que ambos aprendem neste 

processo.  

- O processo ensino – aprendizagem como um todo, incluindo o seu “envoltório” [aspas do autor] 

sócio – histórico (meta – avaliação) (Oliveira et al., 2004, p. 2).  
 

Autores como Palloff e Pratt (2004), também manifestam algum interesse pela 

questão da avaliação na educação a distância e destacam alguns dos aspetos que 

poderão ser considerados relevantes, conforme se poderá aferir da leitura do quadro 18. 
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Quadro 18 – Sugestões para incluir a avaliação dos estudantes e a avaliação do curso online87 

Questão de avaliação Técnica de avaliação 

Avaliação dos estudantes - Elabore uma avaliação centrada no estudante que  inclua a auto-

reflexão. 

- Elabore e inclua critérios de avaliação para a avaliação das 

contribuições dos estudantes às discussões. 

- Faça uma avaliação colaborativa, por meio do envio de artigos junto 

com comentários de estudante para estudante. 

- Estimule os estudantes a desenvolver as habilidades de enviar 

feedback, elaborando diretrizes para isso e através do seu próprio 

exemplo. 

Use técnicas de avaliação que se encaixem no contexto e estejam de 

acordo com os objetivos de aprendizagem. 

- Elabore uma avaliação clara, de fácil compreensão e que funcione no 

ambiente online. 

- Peça e incorpore as contribuições do estudante na forma pela qual a 

avaliação deve ser feita. 

Avaliação do curso - Inclua a avaliação no curso, torne-a contínua. 

- Disponibilize uma área no site do curso para a avaliação e reflexão. 

- Use meios criativos para avaliar o curso, tais como cartas aos próximos 

estudantes, e dê crédito aos estudantes que o fizerem. 

- Inclua tanto a avaliação formativa quanto a avaliação final no curso. 

Elabore avaliações finais que vão além dos comentários sobre o 

professor, inclua a avaliação da experiência de aprendizagem, do 

suporte técnico e da tecnologia utilizada. 

Plágio e cópias - Use uma variedade de técnicas de avaliação, incluindo testes e provas, 

diários, além dos trabalhos, artigos e projetos colaborativos. 

- Esteja alerta para mudanças nas mensagens enviadas pelos estudantes e 

no estilo dos trabalhos. 

- Modifique a cada semestre as questões de discussão e dos trabalhos. 

- Peça aos estudantes para concluírem os trabalhos progressivamente. 

- Minimize o uso de situações individuais e competitivas, aumentando o 

uso da colaboração e da construção da comunidade. 

- Verifique as fontes citadas nos trabalhos dos estudantes. 

- Faça exames supervisionados. 

- Ensine aos estudantes o que constitui um plágio. 

 

No contexto do projeto de IA, no desenvolvimento das ações (essencialmente a 

prática pedagógica), procurou-se recorrer essencialmente a avaliação contínua e 

formativa, utilizando para tal o portefólio e as reflexões finais de cada uma das aulas de 

estágio observadas. No b-curso SuperVisão de estágio, a avaliação foi sendo realizada 

semanalmente, aquando o encerramento de cada uma das atividades, conforme se 

poderá constatar no capítulo VIII, garantindo-lhe um caráter, formativo e 

simultaneamente somativo. De destacar, como salienta Gomes (2009) que em contextos 

de educação online,  

 

a avaliação deve ser contínua e considerar o envolvimento efectivo dos alunos nas actividades 

propostas e desenvolvidas tendo por suporte os diversos serviços disponíveis. A participação em 

sessões de chat, o envio de contributos para os fóruns de discussão, a partilha de recursos (sites, 

links) com colegas, etc. devem ser elementos a considerar nos processos de avaliação o que 

implica que os «aprendizes passem a ter o seu trabalho reconhecido durante toda a duração do 

curso à distância» (Primo, 2006, citado in Gomes, 2009, p. 150) 

                                                                 
87 Palloff & Pratt (2004, p. 123) 
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Não se pode, nesta fase, deixar de destacar a importância de alguns modelos de 

avaliação, dado que como destaca Mertens (2004, citado in Ruhe & Zumbo, 2009), 

“program evaluation models serve as “road maps” to guide evaluation practice. 

Therefore, to plan and conduct evaluation projects, evaluators must understand the 

major theories that have shaped research and evaluation methods”(p.24) . 

Apesar da existência de alguma discussão em torno da escolha do melhor modelo 

para satisfazer as exigências de avaliação, é consensual que a avaliação é extremamente 

relevante quer na educação presencial, quer na educação a distância. No segundo caso, 

ela representa uma resposta às necessárias adaptações que o tutor pode realizar ao longo 

da realização do seu curso, bem como às necessidades que a instituição manifesta. 

“Surveys and interviews with learners are vital for measuring learning satisfaction with 

the course components and should also be conducted with course designers and 

instructors” (Ruhe & Zumbo, 2009, p. 16). 

Existem pelo menos 17 modelos de avaliação que são destacados por Ruhe e 

Zumbo, (2009), o que de alguma forma mostra a complexidade atribuída a esta questão, 

bem como a variedade de escolha que o investigador/professor/tutor de ambientes 

online dispõe. 

Nesse âmbito, destaca-se alguns dos “requisitos” que se consideram importantes 

para a avaliação em educação, que autores tal como Lorenzo e Moore (2002, citado in 

Ruhe & Zumbo, 2009) também defendem, afirmando que  

 

quality framework consists of five overlapping pillars, principles, and metrics that can help 

establish benchmarks and standards for quality based on continuous quality improvement: (i) 

learning effectiveness, (ii) cost-effectiveness and institutional commitment, (iii) access, (iv) faculty 

satisfaction and (v) student satisfaction.(Ruhe & Zumbo, 2009, p. 53) 

 

Os autores acrescentam ainda que “the framework is also adaptive in that quality 

is measured by each organization “in terms of its own distinctive, dynamic mission” 

(Ruhe & Zumbo, 2009, p. 53). Relembra-se que uma das dificuldades que poderão 

surgir num curso online, é justamente a avaliação da qualidade das intervenções dos 

participantes, sendo que, como afirma Gomes (2009),  

 
se a quantificação do número de mensagens de cada aluno é um processo simples e normalmente 

realizado automaticamente pela generalidade dos LMS, já a apreciação qualitativa do conteúdo dos 

diferentes contributos, essencial para a sua utilização como indicador a considerar na avaliação, 

coloca algumas dificuldadas. Pode contudo encontrar-se a literatura algumas propostas de análise e 

classificação dos contributos dos participantes em fóruns de discussão (cf. Santos, 2006, Gomes, 

Silva & Dias, 1998, citados in Gomes, 2009, p. 139). 
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Uma questão pertinente que se poderá aqui colocar prende-se com a avaliação das 

atividades colaborativas desenvolvidas em ambientes online: como ser eficiente na 

avaliação? Kearsley (2000) afirma que  

 

collaboration is a common aspect of online courses, but i tis difficult to assess student learning in 

this context. Students complete assignments or projects in small groups, and usually all share the 

same grade for the work. However, this grading approach does not identify the relative 

contributions of each student toward the success of the project. Na alternative method is to ask 

students to document their contribution to the project and the assign separate grades to each 

student. Another way to grade projects is to have students create journals or portfolios of their 

work, and use these materials as basis for evaluation of each student. (p.55) 

 

A última proposta do autor, apresenta-se como perfeitamente aplicável para o 

contexto educativo em análise, desde que não se trate do trabalho online em contexto de 

estágio pedagógico, atendendo a que essa especificidade requer formas de avaliação 

diferenciadas. 

Em Cabo Verde, com a revisão curricular, procurou-se implementar uma 

avaliação assente numa abordagem da pedagogia de integração88, assente nos 

pressupostos da obra de Xavier Roegiers. A filosofia de trabalho enquadra-se nos 

prossupostos pedagógicos para o trabalho também com os adultos e em ambientes 

online. Barreira e Moreira (2004), colocam a seguinte reflexão: “Que tipo de questões 

se deve elaborar na pedagogia das competências?” E começam por esclarecer que 

 

a pedagogia por objectivos, para avaliarmos as capacidades dos alunos, recorremos a vários tipos 

de questões (verdadeiro-falso, emparelhamento, escolha múltipla, preenchimento de espaços, 

ensaio). Na pedagogia das competências, a avaliação incide sobre a resolução de problemas, a 

partir da mobilização de saberes e de capacidades. Por isso, o aluno deverá ser colocado perante 

uma situação saída da família de situações, que definem a competência, e resolver problemas 

inseridos em determinados contextos. Esses problemas serão de âmbito variado – questões de 

resposta breve ou que implicam investigação – tais como concluir uma banda desenhada ou uma 

biografia, elaborar um programa de actividades, um inquérito ou um texto literário, efectuar um 

trabalho de laboratório, um trabalho de investigação, num arquivo ou um trabalho de projecto. Em 

todos estes casos, o aluno terá de recorrer aos seus adquiridos ou a trabalhos complementares de 

pesquisa para resolver um determinado problema.(p.35) 

 

No decorrer do b-curso optou-se por proceder a atividades de avaliação assentes 

nos pressupostos globais do curso, relacionados naturalmente com o desenho do 

mesmo, designadamente com os objetivos que se pretendia alcançar e, 

                                                                 
88 Aprendizagem da integração visa ensinar o aluno ou o participante  a mobilizar os seus recursos em situações 

complexas. Assim, as competências  são sempre definidas em termos complexos e concretos (em número limitado) e 

cada uma está associada a uma família de situações, que espelham o perfil que se espera de todos os alunos  ou de 

todos os professores (FI / FC). A maneira de conduzir as aprendizagens é deixar à apreciação  de cada professor, ou 

de cada formador, a liberdade de escolher o método pedagógico mais eficaz e que melhor lhe convém. Os alunos ou 

os professores em formação são avaliados com base nas situações de integração (De Ketele, 1996 & Roegiers, 2000).  
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consequentemente na mobilização destes, conduzindo ao alcance do aperfeiçoamento 

das competências transversais previamente identificadas. Assim, os resultados 

esperados em cada uma das atividades eram mensuráveis, através de algumas atividades 

propostas, que determinaram a avaliação formativa, numa primeira fase, do indivíduo, e 

finalmente, a avaliação somativa do mesmo, configurando-se, no fim da disciplina, na 

classificação do estudante. 

Em cenários de trabalho exclusivamente a distância, ou eLearning, outra 

preocupação inerente à avaliação refere-se à confirmação da identidade dos formandos, 

facto que é mais facilmente ultrapassado em contextos de aprendizagem mistos ou de 

bLearning, onde habitualmente existem, pelo menos dois encontros presenciais, 

oportunidade para conhecer os participantes e que poderão também ser utilizados para a 

realização de testes, caso assim se entenda. 

Apesar de neste b-curso não se ter realizado testes somativos, considera-se que 

estes poderão representar uma boa potencialidade da Moodle, havendo mecanismos que 

o professor pode utilizar para evitar que os estudantes caiam na tentação de tentar 

copiar. A realização de testes mais longos, poderá, por exemplo, representar uma boa 

opção para superação dessa eventual limitação que poderá ser provocada, pelo excesso 

de tempo que o aluno poderá ter para responder às poucas questões do seu teste. 

Ora, importa relembrar que o trabalho online acarreta também regras, que neste 

caso particular devem, ainda que muito sucintamente, serem relembradas. 

 

7.4. A regulamentação do trabalho online 

Assim como ocorre nos cenários de aprendizagem presenciais, o desenvolvimento 

de qualquer b-atividade de aprendizagem deverá ser regulada, apoiando os participantes 

na realização da b-atividade, bem como ajudando-os no desenvolvimento de valores 

éticos sustentáveis e aplicáveis ao longo da sua vida (Peres & Pimenta, 2011, p. 88). 

Segundo Peres e Pimenta (2011), “as regras definem as normas ou as convenções 

a seguir por todos os intervenientes. Podem ser explicitas, pré-estabelecidas pelas 

instituição e/ou professor, como por exemplo um regulamento interno, ou implícitas, 

como as normas de comportamento social (p.88).” 

 

Optou-se por enunciar as principais regras estabelecidas aquando a realização de 

uma discussão online, por se considerar que poderão ser elucidativas do tipo de trabalho 

que se pretende promover. Assim nestes contextos: 

 
- Todas as ideias são bem-vindas. A honestidade e a reflexão crítica são valorizadas; 
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- Participe frequentemente. Ambas as actividades de leitura e resposta são vitais para a discussão; 

- Construa sobre as ideias dos outros. Esta é a principal força da discussão; 

- Fique à vontade para questionar, reagir e desenvolver pensamentos com os outros; 

- Descubra o seu próprio estilo de leitura e resposta; 

- Utilize o e-mail para a comunicação privada; 

- Não faça ataques pessoais ou blasfémias; 

- O professor irá acompanhar toda a discussão( Bailey & Luetkehans citado in Peres & Pimenta, 

2011, p. 88). 

 

A realização de um b-curso, remete para o alcance dos resultados, que estão 

relacionados com todos os elementos que se acabou de abordar, ou seja, os resultados 

de aprendizagem dependem os objetivos definidos, as estratégias, ferramentas, e-

conteúdos, b-atividades propostas. Assim, “os resultados representam o produto final 

obtido com a implementação da b-actividade” (Peres & Pimenta, 2011, p.89). A qualidade 

também representa um dos aspetos importantes a ter em consideração nos ambientes de 

aprendizagem online, pelo que se passa a apresentar, muito sucintamente, alguns dos 

principais aspetos referentes a esta questão. 

 

7.5.A qualidade da intervenção em ambientes online 

Afigurou-se pertinente discutir aqui um pouco a questão da intervenção do etutor 

em ambientes online, dado que também é uma temática importante para a problemática 

das comunidades de aprendizagem virtual e aprendizagem colaborativa, que se discutiu 

na primeira parte da investigação. 

Em ambientes online a capacidade do tutor manter o e-formando 

interessado/motivado é fator essencial para o sucesso da ação. Caso isso não ocorra a 

percentagem de desistência será elevada. Ao sentir-se desamparado, só e isolado, o e-

formando, tendencialmente não terá interesse em prosseguir com as suas atividades a 

distância e, eventualmente, acabará por desistir. Tendo experienciado uma situação 

dessas, dificilmente voltará a ingressar noutra ação dessa natureza. 

Se a qualidade da intervenção em online é tão importante, impõe-se a questão: o 

que é necessário para ter uma intervenção de qualidade em ambientes online?  

Segundo Macdonald (2006), a qualidade na intervenção deve ser:  

 
- affective – confidence building 

- dialogic – tailoring to individual needs 

- focusing – bringing study to the fore 

- reflective – allowing time to think 

- timely – arriving when relevant and useful 

- reversionable – using support to individual as well as group 

- accessible – available to maximum number of students.(p.24) 
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Estas condições condicionam positivamente a intervenção tanto do tutor como do 

formando, pelo que se pode adotar estes “requisitos” para garantir o interesse e a 

permanência dos estagiários no b-curso. 

 

 

Em síntese… 

Procurou-se neste capítulo fazer referência às condições que se consideraram 

indispensáveis para o desenho do b-curso, procurando, num primeiro momento aludir 

aos modelos para a conceção do mesmo. Atendendo a que a participação num b-curso 

exige algumas condições prévias, importava conhecer os destinatários das ações, 

analisando as suas caraterísticas, os seus pré-requisitos para o sucesso da mesma, bem 

como a necessidade de articulação entre os objetivos cognitivos do desenho do e-curso, 

onde se destacou a importância da taxonomia digital de Bloom. Assim, a definição dos 

objetivos específicos do b-curso assentes na taxonomia de Bloom, assim como os 

objetivos transversais, destacados pelas diretizes da União Europeia, são considerados 

essenciais para o desenho do mesmo, auxiliando simultaneamente na criação das b-

atividades, que possibilitarão a dinamização das aulas online, conforme se procurou 

demostrar. Remeteu-se ainda para a importância das ferramentas e e-conteúdos 

enquanto elementos determinantes na prossecução do ambiente online. Nessa sequência, 

aludiu-se ainda ao faseamento das b-atividades, bem como respetivas dimensões do 

etutor, destacando a importância de cada um desses elementos para o sucesso do b-

curso. 

Procurou-se, por último, abordar algumas das principais questões relativas à 

avaliação em ambientes online, procurando percecioná-la como auto reguladora, sendo 

esse o papel que se considera que deve assumir nestes contextos pedagógicos. Dada a 

importância da regulamentação dos cursos online, procurou-se, por último, ainda 

destacar alguns princípios norteadores que ajudam no desenvolvimento, com sucesso, 

de qualquer curso online, bem como destacar alguns aspetos pertinentes relativos à 

qualidade no trabalho online. 
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CAPÍTULO VIII  

O B-CURSO: SUPERVISÃO  DE ESTÁGIO 

 
O que experimentamos nos sonhos, se experimentarmos 

frequentemente, acabam no finalmente por fazer parte 

da economia total da nossa alma como tudo o que nós 

“realmente” experimentamos: nós somos devido a isso 

mais ricos ou pobres. 

  

Friedrich Nietzsche 
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este capítulo apresenta-se o b-curso SuperVisão de estágio, procurando-se 

aludir à sua filosofia educativa, de entre todos os outros aspetos  

considerados mais pertinentes para se perceber as condições em que o b-

curso foi implementado e decorreu. Assim, inicia-se com uma apresentação muito 

sucinta da Moodle de alguns dos principais aspetos que motivaram a sua escolha em 

detrimento de outros ambientes online gratuitos. Procurou-se, de seguida analisar alguns 

dos aspetos que nortearam a prática pedagógica, desde os modelos inerentes à mesma, à 

sua regulamentação na Uni-CV, visando assim, compreender melhor o contexto do 

desenvolvimento da mesma nessa instituição. Apresentou-se também alguns recursos 

que poderiam ajudar os estagiários nesta fase da sua formação académica, procurando-

se simultaneamente realizar uma breve contextualização da disciplina com que os 

estagiários irão trabalhar no ensino secundário.  

 

8.1. Moodle(arte)  

A Moodle89 foi concebida no âmbito de trabalhos de investigação na área do e-

learning, por Martin Dougiamas, em 2001, na Universidade de Perth (Austrália) e 

apresenta-se como um projeto de apoio ao construtivismo social na educação:“Moodle 

is a software package for producing internet based courses and web sites. It’s an 

ongoing development project designed to support a social constructionist framework of 

education (citado por Moodle, 2014,Sobre Moodle, para. 1). 

Este ambiente online tem várias vantagens, sendo que uma delas é o de focalizar o 

Moodle.org como uma comunidade de aprendizagem (e usar o Moodle para isto), 

permitindo que os participantes (que, em geral, são administradores e professores) 

possam experimentar o Moodle numa perspetiva do aluno, e aprender a trabalhar online 

através de seus participantes. Se o “estar-se modelando” no Moodle.org. (com o 

conhecimento prévio teórico de construtivismo social, saber conectado e aprendizagem 

transformadora) for eficiente, isso pode potencialmente, transformar os participantes e, 

deste modo, afetar o comportamento do ensino “dentro das instalações” de seu Moodle 

(Dougiamas, 2009, p. 30). 

                                                                 
89 MOODLE é o acrónimo de "Modular Object-Oriented Dynamic Learning Environment", um software livre, de 

apoio à aprendizagem, executado num ambiente virtual. A expressão designa ainda o Learning Management System 

(Sistema de gestão da aprendizagem) em trabalho colaborativo baseado nesse programa, acessível através da Internet 

ou de rede local (citado por Moodle, 2014,Sobre Moodle, para. 1).  

N 

http://pt.wikipedia.org/wiki/Acr%C3%B3nimo
http://pt.wikipedia.org/wiki/Software_livre
http://pt.wikipedia.org/wiki/Aprendizagem
http://pt.wikipedia.org/wiki/Ambiente_virtual
http://pt.wikipedia.org/wiki/Learning_Management_System
http://pt.wikipedia.org/wiki/Sistema_de_gest%C3%A3o_da_aprendizagem
http://pt.wikipedia.org/wiki/Internet
http://pt.wikipedia.org/wiki/Rede_local
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Uma breve análise às plataformas open source existentes no mercado permitiu 

constatar que a Moodle foi concebida mais para atividades colaborativas de 

aprendizagem e que toda a sua filosofia é norteada por esse princípio. Por outro lado, a 

Moodle, parece mais intuitiva, facultando, sempre que surjam problemas/dificuldades, 

ajudas online ou em grupos de discussão.Relativamente a atividades, pensa-se que, 

justamente, pela natureza colaborativa que norteia todo o desenvolvimento do LMS, a 

Moodle, oferece mais atividades (como as Wiki, lições, perguntas/testes de escolha 

múltipla, etc.). No que diz respeito ao tracking dos formandos, a Moodle oferece opções 

mais completas e precisas, podendo serem partilhadas com os formandos. Ainda, 

entende-se, a Moodle apresenta um layout mais atrativo do que muitas LMS do 

mercado, sendo que a possibilidade de customização do mesmo poderá ajustá-lo às 

várias situações pedagógicas, públicos, garantindo alguma atratividade. Por todos esses 

motivos, de entre outros, considera-se que a Moodle, enquanto plataforma de open 

source representa uma boa excelente escolha para o trabalho online, garantindo ótimas 

oportunidades de aprendizagem colaborativa, competindo com as plataformas pagas.  

Selecionou-se a Moodle para a dinamização do b-curso, por todas as caraterísticas 

evidenciadas,  bem como por se considerar que seria um ótimo ambiente para 

utilizadores inexperientes, entendendo-se que proporcionar-lhes-ía uma boa 

oportunidade de aprendizagem e de enriquecimento pessoal e profissional.  

Considera-se que a Moodle reúne as características ideais para o desenvolvimento 

do trabalho desenvolvido, designadamente: (i) fácil navegação; (ii) atratividade, (iii) 

open source; (iv) proporciona atividades para o trabalho colaborativo. Pode-se 

considerar que ela pode essencialmente ser conhecida como um bom ambiente virtual 

de aprendizagem por: disponibilizar diversas ferramentas (blog, e-mail, fórum, chat, 

galeria, diário, etc.) e materiais (vídeos, textos) que contribuem para a aprendizagem;  

ser de fácil utilização por parte do aluno; permitir a interação entre os utilizadores e a 

exposição da sua opinião, contribuindo para o debate e troca de informações; 

possibilitar alterações dos arquivos gerados, bem como a aprendizagem de forma 

assíncrona ou síncrona; por facultar ao aluno gerir o seu próprio tempo/local para o 

estudo (flexibilidade); garantir que as pessoas que participam num sistema fechado 

estão reunidas em torno do mesmo objetivo (conforme as atividades propostas) e por 

assegurar a possibilidade de muitas pessoas utilizarem ao mesmo tempo (várias turmas 

e vários cursos) (citado por Moodle, 2014,Sobre Moodle, para. 5). 

A plataforma Moodle, de base sócio-construtivista, tem como potencial 

pedagógico a possibilidade de interação nos três níveis definidos por Lévy (1999):  
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Um- todos, Um-Um, Todos-Um. Nestes níveis os sujeitos podem trocar, negociar e intercambiar 

diferentes saberes ao mesmo tempo, diferenciados dos limites impostos pelos níveis anteriores. 

Portanto, a interatividade passa a ser compreendida como a possibilidade de o usuário participar 

ativamente, interferindo no processo com ações, reações, intervenções, tornando-se recetor e 

emissor de mensagens que ganham plasticidade, permitem a transformação imediata, criam novos 

caminhos, trilhas, cartografias, valendo-se do desejo do sujeito. ( p. 189)  
 

De acordo com Oliveira (2004,), “o objectivo principal do ambiente é contruir 

uma interface em que convergem dois pontos de vista: o ponto de vista do professor 

(suporte ao ensino); e o ponto de vista do estudante (suporte à aprendizagem)” (p.126). 

Nesse sentido,  

 

a filosofia subjacente à concepção do ambiente propriamente dito funda-se nos princípios do 

conceito de “aprender a aprender” que, por sua vez, sustentam o conceito de “aprendizagem ao 

longo da vida”. Por este motivo, serão visíveis as intenções de envolvimento activo dos estudantes, 

voluntário, num contexto democrático, em respeito pelas diferenças individuais mas exigindo 

práticas colaborativas, em situações de aprendizagem flexíveis, integrando conhecimentos de 

várias áreas e aprendendo fazendo. 

 

Nessa perspetiva, procurou-se desenhar um conjunto de atividades e implementar 

as metodologias que proporcionassem um envolvimento dos estagiários. O b-curso 

SuperVisão de estágio foi desenvolvido na versão 2.3 da Moodle, que garantiu a 

possibilidade de realização de outras atividades que as versões anteriores não 

possibilitavam, como por exemplo trabalhar com o livro interativo. Notou-se algumas 

melhorias em relação às versões anteriores no que se refere à página da disciplina. Esta 

apresenta uma nova configuração extremamente interessante que permite que na página 

da disciplina seja exibida uma única secção (tópico ou semana), com possibilidade de 

navegar para as outras secções. Esta possibilidade é há muito solicitada pelos 

utilizadores pois a listagem integral de todos os tópicos ou semanas é por vezes confusa 

e desmotivadora. 

Em paralelo foram adicionadas novas funcionalidades que permitem ao professor, 

sem sair da página da disciplina, adicionar e remover secções, duplicar um recurso ou 

atividade, mudar o nome de um recurso ou atividade ou exibir o tamanho e/ou tipo de 

um recurso ficheiro na página da disciplina. Foi ainda implementada uma nova interface 

para adicionar recursos e atividades na disciplina que se distingue por apresentar uma 

descrição, exemplos e links sobre cada recurso/atividade. 90 

O b-curso Supervisão de estágio91,decorreu num espaço da Moodle criado na 

Universidade do Minho, pois apesar da plataforma Moodle ser utilizada na Uni-CV, 

entendeu-se que a instituição não apresentava ainda as soluções necessárias para 

                                                                 
90 http://edrom.com/index.php? 
91 Link de acesso ao b-curso: http://www2.nonio.uminho.pt/unicvie/course/view.php?id=2 
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resolução de eventuais problemas técnicos ou outras dificuldades que pudessem 

eventualmente surgir. Assim, o ambiente online foi customizado no Centro de 

Competência em TIC na Educação92 do Instituto de Educação da Universidade do 

Minho, segundo as indicações da investigadora e todo o apoio mais técnico necessário 

durante o desenvolvimento e implementação do b-curso foi devidamente assegurado 

também dessa forma. 

 

8.2.Propostas de trabalho com e na Prática Pedagógica 

Uma das inquietações iniciais que se manifestou enquanto conhecedora da 

realidade em estudo, era a falta de recursos, de materiais didático pedagógicos para o 

trabalho em contexto de sala de aula, nas várias disciplinas (atendendo a que muitas 

disciplinas do ensino secundário do país, não têm manuais escolares, o que limita a 

dinamização da disciplina). 

A integração de um ambiente online no contexto de supervisão pedagógica, visava 

simultaneamente suprir essa lacuna, proporcionando aos estagiários a oportunidade de 

acesso a uma panóplia bastante considerável de recursos e informações, em diversos 

formatos, atenuando as dificuldades de acesso a recursos didáticos para conhecimento e 

dinamização da disciplina que iriam lecionar durante o estágio pedagógico e não só. 

Apesar de muitos dos recursos no b-curso terem sido disponibilizados nos moldes a que 

os estudantes estagiários estavam mais habituados (documentos em power point, texto, 

vídeos, áudios) e resultarem do acervo pessoal da docente investigadora, o facto de 

terem sido organizados e disponibilizados num ambiente online, disponível a qualquer 

momento a todos os estudantes, constituiu um ganho, atenuando algumas das 

dificuldades identificadas pelos estagiários em anos anteriores. 

Foi com essa pretensão, um pouco numa perspetiva de participação, 

transformação e contextualização, mudança e inovação inerente aos processos de 

investigação ação (Moreira & Torres, 2010, p. 248), que se procurou ao longo do 

estágio desenvolver materiais de apoio ao estagiário, na perspetiva de colaborar, 

procurando apoiá-los neste processo de estágio com alguns dos documentos/referências 

considerados importantes para o desenvolvimento, com sucesso, do mesmo.  

Foram assim disponibilizados alguns módulos de formação criados pela 

investigadora no âmbito do projeto EDULINK, cujo objetivo era proporcionar um 

conjunto de competências que ajudassem os docentes do ensino secundário em Cabo 

                                                                 
92 Disponível em http://www.nonio.uminho.pt/index.php/iniciativas 



Capítulo VIII 

O b-curso: SuperVisão de estágio 

 
    

303 
 

Verde no desenvolvimento das suas práticas pedagógicas. Assim, foram propostos aos 

estagiários a consulta dos módulos de trabalho sobre: (i) Inovações pedagógicas (cf. 

apêndice VIII); (ii) O portefólio como instrumento de auto-regulação da aprendizagem 

(cf. apêndice IX); (iii) A planificação (cf. apêndice X) (iv) O professor e a ação 

reflexiva (cf. apêndice XI) (v) A avaliação e os processos de ensino e de aprendizagem 

(cf. apêndice XII). Todas estas temáticas, são consideradas essenciais para a formação 

inicial e profissionalização do professor, conforme se veio comprovar no capítulo IX, 

principalmente para um professor iniciante, inexperiente, pelo que se considerou que 

seriam extremamente úteis aos estagiários, proporcionando-lhes inclusivamente a 

oportunidade de aprofundar os seus conhecimentos nas áreas, que comprovadamente, 

manifestavam mais dificuldades. 

Atendendo a que a disciplina de Formação Pessoal e Social, a cargo dos 

estagiários não tinha manual93, entendeu-se importante facultar materiais 

que respondessem às necessidades mais práticas. Assim além dos módulos 

disponibilizados, colocou-se à disposição dos estudantes algumas fichas de 

trabalho. Estas também foram disponibilizadas em formato papel 

(particularmente para diminuir a ansiedade dos estudantes estagiários que 

“lutavam” com os problemas financeiros e a necessidade de imprimir mais 

documentos para auxiliar a sua prática pedagógica), com objetivo da 

posterior reprodução e utilização em contexto de sala de aula com os alunos 

nas escolas secundárias. Foram propostos os seguintes materiais: 

 (i) uma proposta para uma Ficha de acompanhamento semanal (cf. 

apêndice XVI);  

(ii)  Ficha de auto avaliação (Utilizar após pelo menos duas unidades 

curriculares) (cf. apêndice XVII) 

(iii) Ficha de hetero avaliação para o tutor (Utilizar após pelo menos duas 

unidades curriculares) (cf. apêndice XVIII);  

(iv) Guião de preparação da intervenção do aluno na disciplina (cf. apêndice 

XIX) 

(v) Balanço das atividades letivas (utilizar após a abordagem de pelo menos 

duas unidades curriculares) (cf. apêndice XX); 

(vi)  Organização do trabalho escolar do aluno (cf. apêndice XXI); 

 (vii) Guia de atividades para desenvolvimento de competências do 

professor/estagiário: Proposta para reflexão do professor/estagiário (cf. 

apêndice XXII); 

(IX) Orientações para a construção de uma pedagogia de autonomia (cf. 

anexo III); 

(ix) Guia orientador dos papéis dos alunos numa pedagogia para a 

autonomia (Cf. anexo IV) 
                                                                 
93 Segundo o DORC, “ a maioria dos alunos não tem material didáctico e os professores “resolvem” tal situação, 

ditando ou escrevendo apontamentos no quadro (!).” (2006, p. 22) 
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(x) Guião para a orientação dos papéis do professor numa pedagogia para a 

autonomia (cf. anexo V); 

(xi) Fatores de constrangimento ao desenvolvimento de uma pedagogia para 

a autonomia (cf. anexo VI);  

(xii) Orientações para a preparação das tarefas durante as aulas (cf. anexo 

VII);    

(xiii) Guia para construção de situações problema (cf. apêndice XV);    

(xiv) Grelha orientadora para a planificação das aula  (cf. anexo VII);  

(xv) Orientações para a construção da prática reflexiva (elaboração do 

portefólio) (cf. anexo ). 

 

Estas propostas de fichas são  percecionadas como essenciais para o 

melhoramento da prática pedagógica neste contexto educacional, atendendo 

a que poderão auxiliar na superação das principais dificuldades, 

contribuindo para o desenvolvimento de um estágio pedagógico auto-

regulado e assente em princípios reflexivos que possam nortear todas as 

atividades desenvolvidas. Por outro lado, procurou-se facultar alguns 

documentos que ajudassem no desenvolvimento das competências 

transversais destes estudantes estagiários, designadamente no 

desenvolvimento da sua autonomia, espírito crítico, garantindo-lhes as bases 

para assegurar um bom funcionamento da disciplina que iriam lecionar, 

designadamente a disciplina de Formação Pessoal e Social94. 

Sendo que um dos principais problemas que a disciplina manifesta é a ausência de 

materiais pedagógicos, associado a um programa relativamente desajustado à realidade, 

atendendo a que data da década de 90, de entre outras limitações que manifesta, 

entendeu-se que seria importante dotar estes estudantes estagiários das competências 

necessárias para que pudessem intervir como docentes ativos, críticos e criativos, 

preparados para atribuir o necessário dinamismo que esta disciplina merece. 

Apesar de estes recursos não terem sido utilizados conforme inicialmente se 

previa pelos participantes do estudo, essencialmente devido à escassez de tempo e 

                                                                 
94 O trabalho realizado pela equipa da Revisão Curricular, responsável pela elaboração do DORC em 2006 em Cabo 

Verde, chegou à conclusão que “as contribuições recolhidas foram no sentido de alterações próprias de uma 

verdadeira reforma, que vai dar corpo às orientações políticas constantes na LBSE. Uma fundamentação aprofundada, 

complementada por orientação metodológica e justificação da carga horária atribuída, foi produzida para cada uma 

das disciplinas integrantes desse plano de estudos. No entanto, conforme já atrás referido as condições para a 

materialização de tal curriculum foram muito debilmente criadas, o que explica o processo acelerado de desvirtuação 

dos objectivos, metodologias e práticas a que cada uma e todas as disciplinas foram sujeitas, chegando-se à 

substituição de algumas delas, nomeadamente, Educação Artística e Educação Tecnológica e à eliminação Formação 

Pessoal e Social no 3ºciclo” (segundo o Despacho Ministerial  nº34/00 de 8 de Setembro) (DORC, 2006, p. 15). 

Assim, estima-se que no ano letivo 2013/2014, a disciplina de Formação Pessoal e Social, sofra algumas alterações, 

designadamente: “Tendo em conta o percurso cumprido pela área da Formação Pessoal e Social desde a sua 

implementação adopta-se a designação “Desenvolvimento Pessoal e Social” com um enfoque em matéria dos 

Direitos Humanos, da cidadania e cultura da paz e ainda no desenvolvimento sustentável, numa óptica de mudança de 

comportamentos, atitudes e valores” (DORC, 20026, p. 36). 
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alguns atrasos no início do estágio de alguns dos núcleos, associado a questões 

burocráticas, entende-se que as mudanças que a Uni-CV pretende realizar a nível do 

funcionamento de estágio, designadamente a organização de formação para os 

orientadores de estágio e estagiários (propostas decorrentes das necessidades 

sucessivamente identificadas por todos os agentes dos estágios), poderão ajudar a 

melhorar o processo, podendo-se, oportunamente explorar com mais tempo e mais 

aprofundadamente alguns dos recursos que aqui foram propostos. 

 

8.3. O contexto da prática pedagógica  

Ao longo destes poucos anos da sua existência, a Uni-CV tem procurado 

consolidar os seus estágios pedagógicos, pelo que criou uma estrutura composta por um 

coordenador geral dos estágios, que é responsável por realizar a ligação entre a 

universidade e as escolas secundárias, que acolhem os estagiários.  

Se se quiser pensar numa espécie de modelo de funcionamento de estágio para a 

Uni-CV, vislumbra-se uma estrutura eminentemente centrada nos “atores” que se 

consideram basilares para o desenvolvimento do estágio: os estagiários, orientadores e 

supervisores. A relação existente entre estes “atores” deverá ser permanente e baseada 

na partilha (de ideias, recursos, conhecimentos, opiniões…), na reflexão (que garante 

um pensar antes, durante e após a ação), na cooperação e na colaboração. Todas estas 

atitudes estão inerentes às principais caraterísticas dos cidadãos digitais, que 

representam o perfil de um indivíduo num mundo que globalizado, que poderá 

movimentar-se para qualquer ponto do mundo, contando essencialmente com as 

competências que foi ganhando ao longo da sua vida. Entende-se que esta “unidade de 

atitudes”, permite ao indivíduo coconstruir conhecimentos, abrindo-se simultaneamente 

à dinâmica inerente aos mesmos e mantendo uma abertura de espírito, que lhe servirá 

de base para toda a sua vida. 

De acordo com Behar (2009), 

 
(…) o conhecimento é concebido como resultado da ação do sujeito sobre a realidade, estando o 

aluno na posição de protagonista no processo da aprendizagem construída de forma cooperativa, 

numa relação comunicativa renovada e reflexiva com os demais sujeitos. Neste paradigma, a 

prática pedagógica considera o processo e as ações mais significativas que o produto deles 

resultantes.(p.16) 

 

 

A reflexão sobre as condições ideais para o desenvolvimento do estágio 

pedagógico na Uni-CV com sucesso, conduziu à proposta avançada na figura 18, que se 

coaduna com os pressupostos de ensino e de aprendizagem defendidos pelo TPACK. 
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Figura 18 – Proposta para o modelo de estágio pedagógico na Uni-CV 

 

A proposta apresentada remete para o recurso ao diálogo, colaboração, 

cooperação, partilha e reflexão durante todo o processo de desenvolvimento do estágio, 

mediados por ambientes online, onde todos os principais intervenientes no processo 

deverão manter-se em permanente interação e contacto. Fruto dessa partilha de 

conhecimento e experiências, espera-se alcançar o aprofundamento de competências, 

desenvolvimento das competências transversais, implementação de hábitos de partilha e 

de coconstrução de conhecimento, assim como uma recorrência mais frequente às TIC e 

ambientes online. 

 

8.3.1.SuperVisão dos modelos de estágio 

Quando se discute as práticas de orientação e supervisão de estágio, está-se 

necessariamente a refletir sobre todo o processo de prática pedagógica, assumindo-o 

como importante para a formação inicial dos estudantes. Este processo naturalmente 

acarreta muita reflexão, que poderá conduzir a uma readaptação de formas de fazer e 

estar, procurando assim um melhoramento. Assim como afirmam Alarcão e Tavares 

(2003),  

 

a supervisão da prática educativa, e não meramente pedagógica, emerge não apenas como um caso 

particular de ensino-aprendizagem, mas como uma auto e hetero-supervisão comprometida e 

colaborante em que os professores se entre-ajudam a desenvolver-se e a melhorar a sua actividade 
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de ensino e educação, numa escola que, também ela, se encontra num processo de 

desenvolvimento e de aprendizagem.( p. 129) 

 

De acordo com Alarcão e Roldão (2008), o campo da supervisão tem sofrido ao 

longo dos anos, múltiplas alterações,  

 
foi acompanhando a evolução das abordagens de educação e de formação e dinamizou processos 

heurísticos-reflexivos de aproximação à vida profissional. Estendeu-se ao âmbito da formação 

contínua em contexto de trabalho, por virtude da conceptualização entretanto realizada no que 

respeita aos processos de desenvolvimento profissional. Ganhou uma dimensão colaborativa, auto-

reflexiva e autoformativa, à medida que os professores começaram a adquirir confiança na 

relevância do seu conhecimento profissional e na capacidade de fazerem ouvir a sua voz como 

investigadores da sua própria prática e construtores do saber específico inerente à sua função 

social. (p.15) 

 

São justamente alguns dos aspetos apontados pelas autoras que se sentiu que já 

existem no contexto educativo em análise, mas que ainda carecem de uma ajuda no que 

se refere especificamente a colaboração nas ofertas de formação contínua. Não obstante, 

nota-se que já existe uma espécie de autoavaliação dos principais intervenientes do 

processo das práticas pedagógicas, que denota uma necessidade de mais 

acompanhamento por uma entidade especializada que os ajude a melhorar esse 

processo. 

Ora, a introdução de um ambiente online, poderá ajudar na implementação destas 

práticas, tal como se procurou demostrar durante esta IA. Assim, o processo de 

formação e investigação de todos os atores envolvidos (docentes universitários, 

docentes do ensino secundário, estagiários) representa uma importante iniciativa, em 

prol de desenvolvimento de práticas consonantes com os pressupostos construtivistas, 

conforme se destacou no segundo capítulo desta investigação. Neste sentido, destaca-se 

novamente o modelo ecológico de supervisão de estágio que tem um forte enfoque 

numa pedagogia natureza construtivista, nos modelos curriculares construtivistas e na 

colaboração entre todos os actores como uma mediação central para a ação (Oliveira-

Formosinho, 2009, p. 51). 

Considera-se, portanto que a perspetiva ecológica da formação utiliza no âmbito 

da complexa tarefa de aprendizagem profissional do estagiário uma perspectiva teórica 

que acentua que o desenvolvimento do ser humano tem a ver, direta e indiretamente, 

com os seus contextos vivenciais. Pensar ecologicamente o modelo de supervisão de 

estágio é dar muita importância ao sistema de relações entre os microssistemas, ou seja, 

é dar muita importância ao mesossistema. Já a perspetiva construtivista da 

aprendizagem escolar situa a atividade mental construtiva do aluno na base dos 
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processos de desenvolvimento pessoal através da interação. O sujeito em formação 

coconstrói e coordena os seus esquemas estabelecendo redes de significados que 

enriquecem o conhecimento do seu mundo físico e social e potenciam o seu crescimento 

pessoal (Oliveira-Formosinho, 2009, p.48). 

O modelo ecológico de supervisão situa-se na perspectiva da supervisão como 

apoio à formação e inovação, visando a melhoria do desempenho docente. Este 

conceptualiza a formação e o desenvolvimento como um processo de ciclo de vida, o 

processo educativo como processo permanente e não como o antes da vida ativa 

(Oliveira-Formosinho, 2009, p.51). 

Assim, a concretização desta perspetiva construtivista exige práticas congruentes 

de: formação, de formalização do projeto, de supervisão, de avaliação, de pesquisa, 

sendo esse o desafio para a orientação deste modelo de estágio. Aqui o professor é visto 

como professor investigador que segundo Roldão significa  (2001) “(…) ter uma atitude 

de estar na profissão como intelectual que criticamente questiona e se questiona (p.25).” 

Todas estas iniciativas relativas aos modelos norteadores de desenvolvimento de 

estágio, que se faz aqui referência, apenas têm sentido quando adaptados às 

necessidades da sociedade global, que se concretizam com o recurso às TIC e ambientes 

online, com vista ao desenvolvimento pleno e harmonioso dos processos de prática 

pedagógica. 

Afigura-se, por isso relevante destacar aqui um outro modelo de supervisão 

pedagógica utilizado por uma universidade em Quebéc, onde a supervisão é realizada a 

distância. 

 
 Na UQAT (…), o modelo de supervisão do tipo clínico (Acheson e Gall, 1993; Goldhammer, 

1969) tem-se revelado a escolha mais apropriada para auxiliar os futuros professores na análise 

reflexiva de suas práticas e no desenvolvimento de suas competências profissionais. Este modelo é 

“baseado em uma relação recíproca entre o supervisor e o estagiário; os dois trabalhando unidos 

como colaboradores” (Bouchamma, 2004, pp.2). Estando sempre ao serviço da profissão, no 

sentido em que a supervisão clínica permite transmitir habilidades, conhecimentos e atitudes aos 

futuros profissionais, a relação estabelecida durante a supervisão é de caráter avaliativo, ela é 

espaçada no tempo e tem objetivos simultâneos de controle de qualidade dos serviços oferecidos, 

de guardião possibilitando aos novos profissionais integrar (ou não) a profissão e, principalmente, 

de desenvolvimento e fortalecimento de competências profissionais (Pellerin & Araújo-Oliveira, 

2012, p. 185). 

 

A particularidade desta universidade, que apresenta algumas diferenças do 

contexto educativo em Cabo Verde, é que a supervisão é realizada integralmente a 

distância, ou seja, as salas de aula têm câmaras que gravam toda a prática pedagógica 

dos estagiários, para que este processo se desenvolva. Apesar de se considerar que esta 

“condição”, contribui para a realização de uma supervisão relativamente diferenciada da 
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que se analisa, entende-se importante destacar aqui este modelo supervisivo, que poderá 

dar pistas para desenvolvimento deste processo futuramente na Uni-CV. Ora aqui o 

supervisor também assume um papel de absoluta relevância, 

 
o supervisor universitário desempenha, sem dúvida, um papel significativo no desenvolvimento 

da capacidade do estagiário a realizar análises reflexivas. Estas últimas consistem não somente a 

informar os formadores sobre as situações vivenciadas, mas também analisá-las à luz das teorias 

pedagógicas estudadas e tirar conclusões úteis e relevantes para a formação. A ação do futuro 

professor é assim examinada a fim de descobrir o conhecimento mobilizado (Schön, 1983). É 

nesta óptica que, de acordo com Lebel (2005), a supervisão de estágio encontra todo seu sentido 

na construção de uma prática reflexiva alimentada, entre outras, pela mirada externa oferecida 

pelo supervisor universitário, em colaboração, é claro, com os outros formadores do meio 

escolar; tudo isso facilitando o processo de reflexão crítica sobre a ação (Pellerin & Araújo-

Oliveira, 2012, p.182). 

 

É reconhecida a importância que a reflexão e o feedback têm no domínio da 

prática pedagógica, sendo que são transversais e contínuos durante todo o 

desenvolvimento do estágio. Uma das dificuldades que habitualmente surgem é a 

possibilidade de encontros com todos os agentes do processo, que garantam a realização 

contínua e progressiva do estágio. Assim como referem Pellerin e Araújo-Oliveira 

(2012) 

 
as realidades geográficas engendram uma multiplicidade de dificuldades para o supervisor, e deste 

modo, representam obstáculos que reduzem amplamente a viabilidade do acompanhamento em 

meio escolar relativo ao desenvolvimento das competências profissionais. Elas limitam igualmente 

a qualidade da colaboração profissional entre o supervisor universitário e os outros formadores do 

meio escolar; colaboração, portanto, essencial para a implementação e a sustentabilidade de um 

modelo de supervisão do tipo clínico (p. 183). 

 

É justamente por essas razões que  

 
muitos estudos têm relatado diferentes aplicações das TIC utilizadas na formação inicial de 

professores e que poderiam ser benéficas para superar alguns dos seus muitos desafios atuais 

(BECTA, 2007; Gruenhagen, McCracken e True, 1999; Karsenti, 2005; Lacourse e Nault, 2009; 

Karsenti, Lepage e Gervais, 2002; Mallen, Vogel e Rochlen, 2005). Entre as possíveis aplicações 

das TIC, algumas parecem mais adaptadas que outras para formação inicial em meio escolar (os 

estágios): os fóruns de discussão na Internet, os chat, as comunicações por e-mail, a 

videoconferência, a visioconferência, a visiofonia, etc. (Pellerin & Araújo-Oliveira, 2012, p. 184). 

 

Apesar de na Uni-CV, nesta fase, ainda não ter previsto nos seus normativos e 

regulamentos práticas pedagógicas apoiadas pelas TIC e ambientes online,  

 
a estrutura tradicional do ensino e da formação de professores está em profunda transformação 

com o advento da tecnologia nas escolas (e nas universidades), o que tem conduzido a uma 

variedade de experiências no mundo da educação. Entre outras coisas, a tecnologia tem 

demonstrado muita eficiência na supervisão de estágio em áreas remotas, especialmente no 

Colorado (EUA) (Pellerin & Araújo-Oliveira, 2012, p. 184). 
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Apesar da multiplicidade da existência de práticas supervisivas mesmo em países 

com mais tradição destas práticas, como Portugal, o que se pretendia alcançar com esta 

IA e futuramente, no desenvolvimento da supervisão e na prática pedagógica, é uma 

filosofia socioconstutivista, de base experiencial-reflexiva, que alie experiência, 

reflexão, confronto de ideias, ação e formação pela investigação e que atribua ao saber 

profissional dos professores um caráter mais práxico do que prático e ao supervisor uma 

dimensão mais estratégica, mais formativa (Alarcão & Tavares, 2003, p. 44), tal como 

se apresentou na figura 19. A integração dos ambientes online nestes contextos e com 

estes objetivos, asseguram o desenvolvimento auto regulado, contínuo a nível da 

mediação da prática pedagógica entre os estagiários, seus orientadores, docentes e 

outros agentes educativos que se considerem importantes nestes contextos. 

Apesar de não se ter optado pelo modelo supervisivo clínico nesta ação e de esta 

não ter sido realizada integralmente em regime de eLearning, considera-se importante 

deixar aqui, (cf.figura 19) dada a natureza da IA, um breve contributo para a realização 

futura de práticas supervisivas realizadas essencialmente com o apoio das TIC e a 

distância. 

 
Figura 19 - Dispositivo de supervisão à distância com auxílio das TIC95 

 

A propósito deste dispositivo, afigurou-se importante relatar a experiência dos 

seus autores em relação às TIC e ambientes online, 

 

na condição de dispositivo de formação docente, as TIC não comporta, em si mesmo, nenhum 

poder particular. Em outras palavras, antes de mais nada, é o quadro de referência do formador, os 

seus conhecimentos, a apropriação desses recursos e a função que lhes é atribuída pelos 

                                                                 
95 Pellerin & Araújo-Oliveira (2012, p. 185) 
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protagonistas do processo de formação que determinarão as suas funções reais e, por via das 

conseqüências, a influência mais ou menos significativa que estes últimos exercerão sobre os 

futuros professores e sobre o desenvolvimento de suas competências profissionais. No fundo, são 

as possibilidades comunicativas em matéria de colaboração on-line que distinguem a utilização do 

dispositivo de supervisão a distância aqui analisado dos outros modos de acompanhamento mais 

convencionais e, deste modo, garantem a eficiência do acompanhamento, apesar do contexto 

particular de formação em áreas longínquas que separa radicalmente o supervisor universitário dos 

outros atores da formação inicial em meio escolar, a saber, o estagiário, o professor regente e o 

gestor escolar (Pellerin & Araújo-Oliveira, 2012, p. 190). 

 

 

Em Portugal o ensino a distância (EAD) constitui a grande aposta da Universidade 

Aberta (UAb), que é a única instituição de ensino superior público do país de Ensino a 

Distância (EaD)96. Esta instituição recorre às metodologias e tecnologias de ensino a 

distância orientadas para a educação sem fronteiras geográficas nem barreiras físicas, 

atribuindo particular interesse à expansão da língua e da cultura portuguesas no espaço 

da lusofonia (comunidades migrantes e países de língua oficial portuguesa). Neste 

constexto, poderá representar um importante apoio para instituições como a Uni-CV, 

que nesta fase inicial de mudança de paradigma, poderá necessita de algum apoio para a 

“montagem de um modelo” para formação e profissionalização de professores ao longo 

da vida, com recurso a ambientes online. 

 

8.3.2. A supervisão e orientação da prática pedagógica na Uni-CV 

O funcionamento do estágio pedagógico na Uni-CV está regulamentado através 

da deliberação nº 3, de 19 de novembro de 2010. De referir que até este momento, a 

organização geral deste estágio obedece ainda aos princípios do Decreto-Lei nº 6/96, de 

26 de fevereiro e o Despacho-Conjunto de 30 de junho de 1996. No regulamento do 

estágio pedagógico pode-se encontrar as orientações básicas para o funcionamento do 

mesmo. Importa especificar aqui alguns dos normativos que regulamentam esta prática 

pedagógica, para que se possa melhor compreender o desenvolvimento desta IA e a 

razão pela qual não se pôde optar por modelos de supervisão pedagógica, como se 

acabou de apontar. Na Uni-CV,  

 
 1. O Estágio Pedagógico é uma unidade curricular dos planos de estudos dos cursos de graduação 

com percursos no ramo educacional, ocorrendo na fase final da formação. 

2. O Estágio Pedagógico engloba a prática pedagógica orientada, que poderá ter lugar em 

estabelecimentos de ensino públicos ou privados, em condições a fixar mediante protocolo. 

3. A realização do estágio pedagógico deve ser precedida de uma unidade curricular que visa o 

aprofundamento de temas relevantes para a docência em que o estágio é realizado e o 

desenvolvimento de competências para a iniciação à prática pedagógica numa perspetiva de 

aperfeiçoamento profissional, nos domínios científico, didáctico, pedagógico e relacional (Artigo 

2º - Deliberação nº 3, de 19 de novembro de 2010). 

 

                                                                 
96 http://www.uab.pt/web/guest/uab/apresentacao (acedido a 3 de junho de 2014) 



Capítulo VIII 

O b-curso: SuperVisão de estágio 

312 
 

Atendendo a que a intervenção da docente/investigadora, quer como supervisora, quer 

como formadora, está intrinsecamente ligada aos objetivos do estágio pedagógico, destaca-se 

o artigo 3º da mesma deliberação, onde se pode constatar que: 

 
1. A realização do Estágio Pedagógico tem como principal objetivo promover a inserção 

progressiva e orientada do estudante no exercício da profissão docente. 

2. As atividades desenvolvidas no âmbito da prática pedagógica orientada visam: 

a)Desenvolver competências nos domínios da observação e da avaliação de situações de ensino-

aprendizagem; 

b)Potenciar uma postura de reflexão e de análise sobre a formação científica e pedagógica; 

c)Desenvolver uma atitude crítica face às práticas docentes no sentido de se encontrarem soluções 

adequadas aos problemas inerentes a essas práticas; 

e)Promover oportunidades de contacto com modelos e práticas de ensino diversificados; 

f)Desenvolver competências profissionais no campo científico, psico-pedagógico, didático e 

relacional; 

g) Contribuir para a promoção da interação escola – comunidade (Artigo 3º - Deliberação nº 3, de 

19 de novembro de 2010). 

 

 

A dinamização do b-curso SuperVisão de estágio, afigurou-se como uma forma de 

contribuição para o alcance dos principais objetivos do ponto 2, designadamente da 

alínea e.  

Atualmente o funcionamento do estágio pedagógico é acompanhado pelo 

coordenador geral dos estágios, que é o responsável pela organização global dos 

estágios pedagógico e técnico-científico de ambos os departamentos (DCSH e DCT). O 

coordenador geral dos estágios articula com as coordenações dos cursos, os professores 

supervisores e orientadores, as escolas secundárias onde decorrem o estágio e outras 

entidades envolvidas no processo, nomeadamente as estruturas do Ministério da 

Educação. Anualmente o coordenador geral do estágio é coadjuvado por um núcleo 

constituído por professores indicados pelas coordenações dos cursos, habitualmente de 

entre professores-supervisores do estágio pedagógico de cada curso com estágio em 

cada ano académico (por não existirem estágios pedagógicos todos anos em todas as 

licenciaturas). 

 

8.3.2.1. Organização do estágio pedagógico na Uni-CV 

A organização geral dos estágios pedagógicos está a cargo do coordenador geral 

dos estágios, que anualmente envia a projeção das necessidades do estágio e o respetivo 

impacto financeiro à reitoria da Uni-CV. Após a sua aprovação e receção da lista 

atualizada dos serviços académicos, dos estudantes em condições de frequentarem o 

estágio nos termos nos termos da alínea a), do nº 2, do artigo 12º do Regulamento do 

Estágio Pedagógico, o coordenador geral dos estágios entrará em contacto com as 
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escolas secundárias a fim de organizar o processo de candidatura dos professores 

orientadores. Os processos de candidatura são analisados pelas coordenações dos 

cursos. Após a seleção dos professores-orientadores os estudantes estagiários são 

distribuídos pelos núcleos de estágio pelas coordenações dos respetivos cursos. 

Destaca-se ainda os artigos 9º e 10º do regulamento do estágio pedagógico, que 

estão relacionados com as funções dos professores-supervisores e dos professores-

orientadores. Apesar de se correr o risco de alguma minúcia no que se refere os aspetos 

mais normativos desta questão, optou-se por destacar todos os itens destes dois artigos, 

por se considerar que são importantes para se compreender a dinâmica do estágio 

pedagógico na Uni-CV, essencialmente a articulação entre os dois intervenientes. 

Conforme se pode ver no artigo 9º, compete aos professores supervisores: 

 
 a)  Propor e organizar atividades de carácter científico e /ou seminários de formação dos membros 

dos núcleos de estágio; 

b) Apoiar os estagiários no tratamento de temas de carácter científico e didático-pedagógico, sob a 

forma de tutoria e de seminários; 

c)Assistir a aulas dos estagiários e participar na discussão das mesmas, conforme plano de ação a 

ser aprovado pelo Coordenador Geral dos Estágios; 

d)Refletir com o(s) orientador(es) sobre o desempenho dos estagiários; 

e)Participar na avaliação dos estagiários, conforme as normas aprovadas; 

f)Zelar pelo rigor científico e pedagógico dos conteúdos das respetivas áreas disciplinares; 

g) Elaborar um relatório final das atividades de estágio, a ser entregue ao Coordenador Geral do 

Estágio (Deliberação nº 3, de 19 de novembro de 2010). 

 

Outro agente determinante na prática pedagógica é o orientador de estágio, 

designado na literatura de professor cooperante. Assim como afirma Formosinho 

(2001), “o professor cooperante é aquele professor do terreno que recebe os alunos de 

formação inicial nas suas aulas e os acompanha e orienta nas actividades de iniciação ao 

mundo da profissão docente (p.58).”  

O trabalho realizado é de equipa, sendo que esta é constituída pelos supervisores, 

orientadores e estagiários. Quando existe uma boa comunicação entre estes três agentes 

principais deste processo, entende-se que estão reunidas as condições para que se realize 

um bom trabalho, que naturalmente conduzirá ao sucesso do processo, aumento 

significativo da aprendizagem, crescimento pessoal e estará dado mais um passo para a 

profissionalização docente.  

O papel do orientador (no caso da Uni-CV) de estágio é fundamental para a 

prática pedagógica, dependendo dele a integração destes estudantes estagiários na 

escola secundária, nas turmas, na interação com os outros docentes da escola. Conforme 

destaca Formosinho (2001),  
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os professores já formados referem entre si o seu cooperante/orientador de estágio como elemento 

de referência profissional e afectiva. O seu papel na construção de uma profissionalidade adequada 

e empenhada, na apropriação das dimensões técnica, moral e relacional do desempenho 

profissional não é substituível. Consequentemente, os professores cooperantes devem ter um papel 

formal relevante numa instituição de formação profissional de professores.(p.58) 

 

No caso da Uni-CV, os professores orientadores são selecionados, mediante 

concurso, de entre os professores do ensino secundário com grau mínimo de 

licenciatura, mais de três anos de experiência na docência e parecer favorável da direção 

da escola onde os candidatos lecionam. A eles, segundo o artigo 10º da Deliberação nº 

3, de 19 de novembro de 2010, compete: 

 

 

 
a) Programar as atividades do Núcleo de Estágio, em articulação com o Supervisor; 

b) Assegurar, em articulação com o Supervisor, a orientação científica e pedagógica dos 

estagiários do seu Núcleo; 

c) Assistir às aulas dos estagiários do seu Núcleo e proporcionar a discussão das mesmas; 

d) Promover encontros de pré e pós-observação para distribuição das tarefas e interpretação dos 

dados recolhidos nas aulas; 

e) Dinamizar reuniões de âmbito pedagógico-didático, tendo em conta a planificação e preparação 

das atividades letivas; 

f) Apreciar os planos de unidade e de aula a serem desenvolvidos pelos estagiários e ajudá-los no 

seu aperfeiçoamento; 

g) Participar, com os estagiários, na elaboração de materiais de apoio e instrumentos de 

observação/avaliação; 

h) Promover o desenvolvimento de ações de articulação escola - comunidade; 

i) Participar na avaliação dos estagiários, conforme as normas aprovadas; 

j) Elaborar um relatório das atividades de estágio a ser entregue ao professor supervisor” 

(Deliberação nº 3, de 19 de novembro de 2010). 

 

Salienta-se,  por último, o artigo 14º, relativo à classificação final dos estudantes 

estagiários, por se considerar que, de alguma forma, também justifica as opções que se 

tomadas relativamente à forma como se desenhou o b-curso SuperVisão de estágio. 

Como a percentagem maior da classificação é destinada à prática docente e 

desenvolvimento profissional, planificou-se as atividades para o aprofundamento dessas 

competências ( ver apêndice XXIV). O artigo 14º refere que: 

 

1.A classificação final do estudante estagiário é da responsabilidade conjunta do professor 

orientador e do professor supervisor de cada núcleo de estágio, sendo expressa numa escala de 0 a 

20 valores. 

2.Constituem itens de avaliação: 

a)a prática docente (60%); 

b)o desenvolvimento profissional (20%); 

c)a intervenção na escola e no meio (10%) 

d)outras tarefas (10%) (Deliberação nº 3, de 19 de novembro de 2010). 

 

Apresentados os principais itens que se entendeu que mais relevância tinham para 

este contexto no processo de estágio pedagógico na Uni-CV, relacionados com dois dos 
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principais agentes desta prática, faz-se agora alusão ao principal agente deste processo: 

o professor estagiário. 

 

8.3.2.2. O estudante estagiário na prática pedagógica na Uni-CV 

Apesar de não se poder aprofundar esta questão como se poderia eventualmente 

almejar, procurou-se aqui destacar apenas algumas informações que visam ajudar a 

compreender de uma forma muito geral o que se espera do estagiário. 

Como referem Vieira et al. (2010) “embora seja genericamente caracterizado 

como um ano de grande conflitualidade, ambiguidade e incerteza a nível sócio-

profissional, racional e epistemológico, o estágio pedagógico pode também ser um 

período de elevado valor formativo, pela variedade e riqueza das aprendizagens 

realizadas (p.47).” 

A este propósito Pacheco (1995) acrescenta que “o processo de aprender a ensinar 

de um professor em formação é um processo individual, caracterizado por duas fases 

opostas em relação à universidade: de início, um distanciamento, mais tarde, um 

regresso desejado (p.190).”  Assim, segundo o autor, 

 
 o estágio, enquanto unidade curricular do modelo integrado de formação inicial de professores, é 

um processo de conflitos e um processo de desintegração efectiva dos contextos de formação. 

Deste modo, num grupo de estágio existe uma unidade implosiva marcada pela relação de 

competitividade entre os estagiários, pela ruptura das relações da turma e pelo relacionamento 

circunstancial com os professores (Pacheco, 1995, p. 195). 

 

Remetendo um pouco para a Uni-CV, no artigo 11º da deliberação nº 3, de 19 de 

novembro de 2010 do funcionamento do estágio pedagógico, pode analisar-se as 

funções do estagiário. No ponto 2 do 11º artigo, pode ler-se que ao estudante estagiário 

compete: 

 
a) Assistir a aulas do professor orientador e dos restantes estagiários do núcleo a que pertence; 

 b) Leccionar na(s) turma(s) do Professor Orientador, conforme o plano previamente estabelecido;  

c) Colaborar com o Professor Orientador na planificação e realização das actividades constantes no 

plano de estágio;  

d) Participar nas actividades de natureza científica e pedag6gica a realizar na Universidade, sob a 

orientação do Supervisor; 

e) Participar nas actividades de natureza didactico-pedag6gica dinamizadas pelo Orientador;  

f) Participar na elaboração de testes de avaliação e em todo o processo de avaliação dos alunos;  

g) Organizar e/ou participar em actividades que visam dinamizar a escola, fomentado a interação 

escola-comunidade, as inovações pedagógicas e a auto-formação nos diversos domínios da 

actividade docente;  

h) Apresentar o relatório do Estágio Pedagógico de acordo com o modelo aprovado, que será 

objecto de avaliação (Deliberação nº 3, de 19 de novembro de 2010). 
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Como se pode constatar, dada a natureza do estágio pedagógico, o estudante 

estagiário terá necessariamente de desenvolver, aprofundar competências de autonomia, 

criatividade, pró-atividade, partilha, reflexão (crítica), colaboração, de entre outras, que 

porventura poderiam também estar “meio adormecidas” no percurso da sua formação 

inicial. Este acaba por ser um período intenso de trabalho, atendendo a que os 

estagiários têm ainda mais duas unidades curriculares a decorrerem em paralelo na Uni-

CV e, por vezes, conforme se irá referir no capítulo seguinte, ainda são trabalhadores 

estudantes. 

Por todas essas questões previamente enunciadas e por outras, entende-se que o 

acompanhamento permanente do professor supervisor e do professor orientador são 

determinantes para o funcionamento pleno e com sucesso do estágio pedagógico. Por 

outro lado, também considera-se que seria determinante a existência de uma “rede de 

colaboração e de partilha” entre os pares, onde se pudesse, num ambiente, mais 

informal, partilhar experiências, ansiedades ou simplesmente socializar.  

As mudanças pelas quais o estudante-estagiário passa, nessa transição, embora 

célere, entre a universidade e escola secundária onde decorre o estágio pedagógico, 

podem ser relativamente complexas. É a entrada “num outro mundo”, onde não só 

estarão a ser avaliados, mas também terão de partilhar um espaço, que não sendo seu, 

terá de ser assumido como tal, para que tudo funcione da melhor forma.  

Falar de ambientes online num país como Cabo Verde, constitui ainda um desafio, 

na medida em que algumas das condições determinantes para a disseminação dos 

mesmos ainda não estão reunidas. Não obstante, entende-se que a construção das 

mesmas assenta na reflexão, nas experiências piloto que se realizam, que acabam por 

serem veículos de informações determinantes para a sua prossecução.  

 

8.4. Apresentação do b-curso SuperVisão de estágio  

O desenho de um b-curso exige uma reflexão e preparação para que tudo ocorra 

conforme previsto ou que se consiga rapidamente superar as dificuldades que possam 

eventualmente surgir. Assim, existem vários aspetos cruciais que devem ser tidos em 

consideração, dos quais se destacam os que parecem mais relevantes, designadamente: 

as condições do local onde decorrerá o b-curso, o contexto onde este decorre, o nível de 

preparação dos participantes para este curso, as caraterísticas específicas dos estudantes 

(idade, cultura, experiências), condições previamente enunciadas no capítulo VII. 
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Autores como Moore e Kearsley (2012), relembram que as funções de um 

instrutor em educação a distância são:  

 
elaborating course content, supervising and moderating discussions, supervising individual and 

group projects, grading assignments and providing feedback on progress, keeping students records, 

helping students manage their study, motivating students, answering or referring administrative 

questions, answering or referring technical questions, answering or referring counseling questions, 

representing students with the administration, evaluating course effectiveness.(p.219) 

 

A par do desenho do curso, evidenciou-se importante criar um guião de acesso à 

Moodle (Cf. Apêndice XIV), por se considerar que constituiria uma mais-valia para os 

orientadores e supervisores de estágio97, atendendo a que os ajudaria na familiarização 

com a Moodle, facultando-lhe simultaneamente alguma autonomia na disponibilização 

dos seus conteúdos e/ou atividades. O guião que se elaborou, atendendo ao 

desconhecimento das principais questões relacionadas com os ambientes online por 

parte dos utilizadores, visou essencialmente suprir essas limitações.  

 

8.4.1. Preparação, implementação e monitorização do b-curso SuperVisão 

de estágio 

A preparação e implementação do b-curso, exigiu alguma reflexão e ajustes 

sucessivos, como é exigido aos processos cíclicos, próprios das IA e especificamente do 

ciclo de ação-reflexão adaptado de McNiff que se selecionou para esta investigação. 

Assim, num segundo momento, conforme referenciado anteriormente no plano geral da 

investigação (ver capítulo VI, figura 12), procedeu-se à segunda fase de implementação 

de 2 questionários (Cf. Apêndice IX e IX), durante o 2º semestre  do ano letivo do ano 

letivo 2012/2013: 1) para caraterização dos participantes, 2) para a realização da 

avaliação intermédia do b-curso, com vista ao eventual reajuste do mesmo.  

Todos os questionários, foram desenvolvidos especificamente para este contexto 

educacional e para este b-curso, conforme referido no capítulo VI. As observações e 

conversas informais realizadas ao longo da implementação do b-curso, enquanto 

etutora, revelaram-se fundamentais, para se perceber quais os principais desafios, bem 

como os necessários ajustes, sendo nesses momentos, que se teria de, por vezes, 

proceder a alterações relacionadas com a planificação prévia pré-estabelecida, na 

medida em que muitas das observações realizadas eram indicadoras da necessidade de 

superação de algumas dificuldades que exigiam a realização de um contacto pessoal, 

                                                                 
97 Estes guiões foram disponibilizados aos orientadores de estágio dos estudantes estagiários, mas infelizmente não 

se conseguiu realizar sessões para a familiarização dos mesmos, devido às complexidades de horário e de tempo. 

Porém, acredita-se que estes poderão constituir um apoio para iniciativas futuras. 
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introduzindo-se assim sessões presenciais98, que inicialmente não estariam previstas. 

Algumas destas decorreram, essencialmente no início do b-curso, por se ter notado 

alguma desmotivação inicial e dificuldades na adaptação a estes ambientes online. 

 

8.4.1.1. A problemática que motivou a implementação do b-curso  

Um dos problemas que ao longo dos anos letivos tem sido apontado pelos 

diversos agentes do estágio pedagógico é o seu início nas escolas secundárias. De 

acordo com o calendário académico da Uni-CV, este inicia-se no 8º semestre, ou seja, 

em março coincidindo com as férias da Páscoa nas escolas secundárias, representando 

assim uma clara dificuldade. O estágio pedagógico da Uni-CV no ano letivo 2012/2013 

no Campus do Palmarejo da Praia, iniciou-se no 3º trimestre das escolas secundárias, 

que corresponde ao 2º semestre na Uni-CV, ou seja, a partir do dia 11 de março de 

2013. Este início de estágio, conforme referenciado, acarretou múltiplas dificuldades, 

atendendo a que o tempo de estágio pedagógico é manifestamente insuficiente,  dado 

que os estagiários terão pouco tempo para: 

- a adaptação à escola, 

- preparação das aulas nas reuniões de coordenações,  

- contacto com o seu orientador de estágio,  

- estabelecimento de uma ligação com as turmas com quais irá trabalhar, 

- preparação do seu portefólio (requisito para a finalização da licenciatura na Uni-

CV), 

- elaboração do trabalho de fim de curso (especificamente para o caso da 

Licenciatura em ensino), 

- frequência a duas disciplinas na Uni-CV, com uma carga horária de 60 horas (30 

horas cada), especificamente para o caso da Licenciatura em Ciências da 

Educação – Percurso de Desenvolvimento Pessoal e Social (DPS). 

 

Pode-se, portanto concluir que esta dificuldade condicionou o desenvolvimento de 

alguns trabalhos, bem como limitou o número de aulas dinamizadas por cada estagiário 

nas escolas. Esta representa uma grande lacuna neste processo, até porque se entende 

que um dos pressupostos básicos da supervisão e orientação de estágio prende-se 

justamente com uma primeira avaliação do trabalho do estagiário, para a realização de 

                                                                 
98 Nestas situações, atendendo a que se acabou por não ter uma sala “fixa” na Uni-CV para o desenvolvimento das 

aulas presenciais, dado que a frequência destas dependia muito do decorrer das atividades do b-curso e das 

circunstâncias (emocionais, motivacionais e tecnológicas – de acesso ou não à Internet e computador) em que os 

estudantes estagiários se encontravam, contou-se com a boa vontade do coordenador dos cursos de formação 

profissionalizantes que disponibilizava o laboratório (que habitualmente não se encontrava ocupado nesses dias e 

horários) para a dinamização das sessões presenciais. 



Capítulo VIII 

O b-curso: SuperVisão de estágio 

 
    

319 
 

um diagnóstico, que deve sempre garantir a possibilidade de melhoria, com base nas 

sugestões realizadas pelo supervisor, orientador e colegas do núcleo de estágio. Apenas 

se poderá notar essa melhoria, alguma progressão se o estagiário tiver a possibilidade de 

dinamizar algumas aulas (mesmo que sejam poucas, apenas cinco, por exemplo). 

Retirando ao estagiário essa possibilidade, está-se a comprometer o seu trabalho. 

Dado que, apesar dos vários esforços realizados ao longo dos anos, para que o 

estágio tenha um timing integralmente coincidente com as atividades letivas nas escolas 

secundárias, não tiveram até à data sucesso, julga-se que a criação de um ambiente 

online poderia ajudar a colmatar algumas dessas dificuldades, na medida em que 

poderia contribuir para uma preparação consolidada e partilhada de algumas das 

atividades de estágio, evitando que tudo se inicie apenas quando o estagiário se deslocar 

à escola. Entende-se que este espaço poderia ajudar muito o estagiário, orientador e 

supervisor, garantindo essencialmente ao estagiário mais serenidade e reduzindo a sua 

ansiedade.  

O estágio curricular constitui um grande desafio para a maioria dos estudantes do 

ensino superior, principalmente por ser um ano de muito trabalhoso, dado que, no caso 

da Uni-CV, além do estágio, estes estudantes têm simultaneamente outras disciplinas, 

como referido anteriormente, bem como a elaboração de um portfólio e/ou trabalho de 

fim de curso (monografia), dependendo da licenciatura que estão a frequentar. 

O desafio, com a criação de um ambiente online, foi exatamente superar as 

dificuldades que têm sido identificadas ao longo dos anos anteriores, especificamente 

relacionadas com a falta de comunicação entre os estagiários, orientadores e 

supervisores, bem como colmatar a falta de materiais, recursos para o desenvolvimento 

do mesmo. Não se procedeu à disponibilização do ambiente online, imediatamente após 

o término do 1º semestre na Uni-CV, atendendo a que, por um lado, os orientadores e 

supervisores ainda não tinham sido selecionados e, por outro, devido à falta de hábitos 

de navegação em ambientes online que todos os participantes na ação manifestavam, 

particularmente os estagiários. Porém, procurou-se dinamizar a participação no 

Facebook99, através de uma página criada para o efeito, com o objetivo de os 

sensibilizar (num ambiente familiar) para questões relacionadas com o 

acompanhamento do estágio através de ambientes online, que acabou por não surtir 

muito resultado, talvez por causa da pressão que estes estudantes tinham numa 

momento de fim de semestre e início do estágio pedagógico. 

                                                                 
99 Disponível em https://www.facebook.com/cienciasdaeducacao2012?ref=hl 



Capítulo VIII 

O b-curso: SuperVisão de estágio 

320 
 

 

8.4.1.2. Contexto da disciplina onde se integrou o b-curso SuperVisão de 

estágio100 

As disciplinas de Seminários, que decorrem no 8º semestre da licenciatura em 

Ciências da Educação – Percurso de DPS, constituem um dos requisitos para o fim de 

curso. Estas disciplinas têm como objetivo principal dotar os estudantes de várias 

competências que lhes garantam sucesso no desenvolvimento das suas atividades no 

contexto de sala de aula, durante o estágio e posteriormente como profissionais. De um 

modo geral a disciplina de seminário foi programada para ajudar os estagiários a 

dinamizarem a disciplina Formação Pessoal e Social que estaria a seu cargo nas escolas 

onde decorreria os seus estágios. 

Pretendeu-se dotar estes estagiários de Ciências da Educação de um leque 

diversificado de competências que lhes permitam abordar essa disciplina em função das 

necessidades específicas dos seus alunos (adolescentes – alunos dos 7º, 8º e 9º anos de 

escolaridade - numa sociedade que caminha para a integração digital). A par da 

dinamização dos conteúdos programáticos, pretendeu-se dinamizar algumas práticas 

que, pela sua natureza, proporcionam ainda mais interesse pela disciplina e sirvam de 

apoio, de base para o desenvolvimento de competências com outras, podendo 

inclusivamente ser uma importante mais-valia na criação de hábitos de estudo 

colaborativo, partilha, etc. 

 

8.4.1.3. Organização do espaço na Moodle  

A seleção da plataforma Moodle para organizar o trabalho esteve relacionada com 

a grande aceitação que ela comporta a nível mundial, atendendo a que é uma das mais 

utilizadas pelas escolas secundárias um pouco por todo o mundo, conforme referido no 

início deste capítulo. Ainda, por ser um ambiente de aprendizagem eminentemente 

construtivista, aspeto considerado determinante para esta IA.  

Partilhando da experiência de Oliveira (2002), 
 

com a concepção do ambiente que idealizámos pretendemos:facilitar o acesso a informação 

relevante; facilitar o acesso directo a materiais de estudo; dinamizar uma comunicação temática 

entre os estudantes; e contribuir, ainda, para o desenvolvimento de competências do domínio da 

alfabetização informacional, já que, enquanto utilizam o site, os estudantes adquirem e/ou 

desenvolvem competências neste âmbito (128). 

 

                                                                 
100 Foi atribuída ao ambiente online a designação de b-curso SuperVisão de estágio, por este, na planificação inicial 

estar desenhado para decorrer respeitando os princípios “base”do bLearning (daí a designação b-curso) e por se 

pretender que representasse uma visão “alargada” das práticas habituais de estágio na Uni-CV, daí a designação de 

Super + Visão, que juntas, formam o termo SuperVisão.  
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Como se tem vindo a salientar, a interação, a partilha, a construção de 

conhecimento, representam aspetos cruciais para o recurso à Moodle, pelo que o b-curso 

foi desenhado, com base nessas perspetivas, procurando, sempre que possível recorrer a 

estratégias de trabalho online que se coadunem com os objetivos pretendidos. 

Organizou-se o b-curso SuperVisão de estágio: 

1 – Por tópicos semanais; 

2 – Com três fóruns, sendo que dois estavam em permanência durante toda a ação: 

um de apresentação, dedicado exclusivamente à apresentação dos participantes, 

um fórum de socialização (destinado às conversas mais informais da 

comunidade, que manteve-se ativo durante toda a ação), um temático (onde 

foram disponibilizadas as tarefas, designadamente aquelas onde se esperava 

alguma participação de todos, para discussão de ideias, bem como as atividades 

que serão destinadas à avaliação); 

3 – Com as atividades do “glossário” e “diário”, “Wikis”, em permanência. 

 

Atendendo a que no b-curso recorreu-se particularmente a algumas ferramentas, 

em detrimento de outras, pelas razões evidenciadas, explora-se, de seguida, muito 

sucintamente as suas potencialidades, para melhor se compreender a sua integração na 

SuperVisão de estágio. 

 

8.4.2. Breve descrição das principais ferramentas utilizadas no b-curso 

SuperVisão de estágio 
 

 

Fóruns eletrónicos 

Assim como Gomes (2009) refere, “os fóruns são um dos instrumentos 

fundamentais dos LMS por permitirem promover espaços de discussão e construção 

colectiva e colaborativa de conhecimento (p.138).” Estes constituem importantes 

espaços de partilha, de colaboração e de aprendizagem, por possuírem enormes 

potencialidades pedagógicas, designadamente fomentando a partilha entre os pares, 

garantindo a discussão em torno de temáticas, que numa aula presencial, poderia não 

seria possível. Estes espaços garantem o aprofundamento e possibilidade de pesquisa, 

abrindo os horizontes dos estudantes e dotando-os do gosto pela construção e partilha de 

conhecimento assente numa interação, por vezes crítica, que hoje vai sendo cada vez 

mais habitual encontrar em todos os níveis de ensino, designadamente, no ensino 

superior. De acordo com Gomes (2009), 
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a participação dos alunos nestes fóruns é um dos elemenos essenciais na promoção das actividades 

de discussão e de construção colectiva do conhecimento e quando assim é, esse aspecto deve ser 

ponderado no processo de avaliação e classificação dos alunos (p.138). 

 

De facto, estes constituíram também meios para a avaliação e classificação dos 

participantes do b-curso SuperVisão de estágio. 

Assim, os fóruns de discussão encontram-se num espaço, onde os participantes do 

curso podem realizar discussões assíncronas, ou seja, podem enviar mensagens a 

respeito de um determinado assunto, independente de outros utilizadores estarem 

conectados ao ambiente. 

As mensagens são apresentadas numa lista e conectadas ao tema principal de 

discussão, criando assim um encadeamento de comentários e respostas que nos permite 

identificar as conexões existentes entre as mensagens postadas (Alves, 2009, p.54). 

Durante o desenvolvimento do b-curso, procurou-se instigar a participação, 

partilha, interação, com recurso a estas ferramentas. Notou-se, porém, que o pouco 

tempo que os estagiários dispunham, fazia com que eles apenas participassem ou 

quando eram “conduzidos a”, por se tratar de uma atividade que seria para avaliação ou 

quando necessitavam de informações específicas que pudessem ser disponibilizadas 

nesse espaço. 

A ferramenta de fórum de discussão pode ser utilizada sob diferentes perspetivas 

pedagógicas, dependendo do seu contexto didático. Pode-se recorrer a estes espaços 

para ampliar a interação entre professor, alunos, conteúdo e ambiente. Estes devem ser 

mecanismos pautados pela liberdade de expressão, fazendo com que o aluno se sinta à 

vontade em participar, entendendo que é um espaço de construção de conhecimento, 

onde ele pode perguntar, argumentar e até mesmo errar. Deve ser encarada como um 

espaço onde se possa dialogar, como se se estivesse numa sala de aula convencional, 

onde o professor lança questões e estimula os alunos a expressarem suas opiniões, 

corroborando ou contradizendo seus colegas.  

Contudo, como na sala de aula presencial, o professor deve conter abusos, 

estipular limites e fomentar a participação dos mais tímidos (Alves, 2009, p.57), nos 

ambientes online, também existem regras, conforme se apontou no capítulo VII e devem 

ser apresentadas aos estudantes aquando a realização de qualquer atividade, conforme 

sugerido por Peres e Pimenta (2011). 

Salienta-se de seguida a opção pelo recurso ao glossário e às Wikis, por se 

considerar que poderá ajudar a compreender a sua importância, enquanto ferramentas de 

partilha, de construção colaborativa da aprendizagem.  
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Glossário 

Com o objetivo de aprofundamento dos conceitos mais científicos da disciplina, 

bem como outros que possam eventualmente serem mais desconhecidos, o glossário 

surge como uma oportunidade conjunta de investigação, reflexão e aprendizagem de 

conceitos que poderão serem úteis no presente e no futuro. 

Esta ferramenta é bastante eficaz para criação de um banco de dados com termos 

específicos de cada área, levando os alunos a pesquisarem e construir juntos os 

significados para as terminologias e conceitos fundamentais da disciplina (Alves, 2009, 

p.50). Foi uma ferramenta bastante utilizada no Seminário de Educação dinamizado e 

no b-curso SuperVisão de estágio, conduzindo os estagiários a pesquisas, enriquecendo 

assim o seu conhecimento, contribuindo positivamente para o seu crescimento pessoal e 

para a sua prática pedagógica. 

A mediação do glossário como uma construção coletiva possibilita aos alunos a 

utilização de conceitos como classificação, seriação, inclusão, organização, análise e 

síntese, essenciais para o desenvolvimento do raciocínio.A atividade como o glossário 

pode ser iniciada na primeira sessão do b-curso, como ocorreu com a SuperVisão de 

estágio e, continuar ao longo da disciplina, sendo que os alunos podem ir construindo e 

ressignificando as suas inserções conceituais e terminológicas (Alves, 2009, p.56). 

Porque os objetivos da investigação abarcavam a partilha e construção 

colaborativa de conhecimento, considerou-se que as Wiki seriam as ferramentas ideais 

para tal. Contudo, a experiência realizada no decorrer do b-curso, demonstrou que para 

os participantes mais iniciantes, cujos hábitos de navegação na web são ainda muito 

limitados, poderia constituir uma tarefa relativamente complexa, criando alguma 

confusão, acabando por não se retirar o potencial educativo, que à partida lhe estaria 

inerente. 

 

Wiki – Escrita colaborativa 

Esta ferramenta possibilita aos alunos e professores a construção de textos 

colaborativos, nos quais não existirá apenas um autor, mas todos os sujeitos do processo 

de ensinar e aprender serão atores e autores dos textos, podendo, inclusive, ilustrar com 

imagens e incluir links que dão ao texto um formato hipertextual que pode vincular 

outros textos fora do ambiente (intertextualidade) ou dentro do ambiente 

(intratextualidade). Essa potencialidade pode ser utilizada também no fórum, no diário, 

entre outras interfaces (Alves, 2009, p.67). 
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No “wiki” os utilizadores podem incluir, excluir, alterar e colocar observações nos 

parágrafos que vão sendo construídos coletivamente. O professor deverá acompanhar 

toda a produção do grupo através do histórico. Assim, produzir um texto coletivo 

constitui um grande desafio que deve ser vivenciado, pelo que  professores e estudantes 

podem contribuir, interferir e mudar o texto, assumindo assim a forma de um 

caleidoscópio e que se transforma a cada movimento (Alves, 2009). 

O Wiki configura uma rica interface para exercitar a possibilidade de construir 

coletivamente com autonomia e cooperação. Contudo, os estudantes, de maneira geral, 

encontram grandes dificuldades em produzir coletivamente, considerando que não 

foram educados para isso, o que se notou na única tentativa realizada no b-curso 

SuperVisão de estágio. Segundo Alves (2009), essa dificuldade apresenta-se na 

produção do texto que assume muitas vezes a forma de uma “colcha de retalhos”, já que 

os estudantes tendem a incluir parágrafos sem efetivar o elo de ligação entre eles, não se 

sentem à vontade para interferir no texto do outro e quando o fazem podem melindrar o 

colega que postou a mensagem inicial. Dessa forma, trabalhar com essa interface 

constitui-se um grande desafio. O professor/formador deve estar atento para mediar essa 

produção, implicando os alunos, incentivando a produção coletiva. Em algumas 

circunstâncias, as dificuldades dos alunos podem até inibir a participação no texto 

coletivo. Neste caso, o ideal é criar grupos de trabalho com no máximo três pessoas, 

para que façam o exercício de produzir coletivamente num pequeno grupo com colegas 

com que já tenham algum tipo de afinidade (Alves, 2009, p.67). 

 

Tarefa 

As tarefas permitem ao professor ler, avaliar e comentar as produções dos alunos. 

É realizada preferencialmente nos modos de escrita online, exclusiva para envio de 

textos simples, ou "envio de arquivo único", mais adequado a envio de tabelas, gráficos, 

imagens, pdfs, ppts, entre outros. 

As notas ficam disponíveis para conhecimento do aluno e o professor pode 

exportar os resultados para um ficheiro Excel. Ressalve-se, no entanto que um aluno 

não poderá ver a tarefa do outro. 

Durante o desenvolvimento do b-curso, recorreu-se frequentemente às tarefas, 

sendo que se teve noção que não se conseguiu explorar todas as componentes 

pedagógicas a elas associadas, essencialmente pelos motivos que se apresentará já de 

seguida neste capítulo e no próximo. Porém, revelaram-se atividades úteis, na medida 

que garantiram, até certa medida, a possibilidade de alguma partilha, atendendo a que 



Capítulo VIII 

O b-curso: SuperVisão de estágio 

 
    

325 
 

algumas delas, eram posteriormente disponibilizadas para todos os participantes, 

proporcionando a oportunidade de leitura e análise dos trabalhos de todo o grupo. 

 

Lição 

Com a ferramenta lição é possível apresentar o conteúdo em um modo atraente e 

flexível. Consiste num número determinado de páginas, onde cada página, 

normalmente, termina com uma questão e uma série de possíveis respostas. 

Dependendo da resposta, o indíviduo passa para a próxima página ou é levado de volta 

para uma página anterior (citado por Moodle, 2014,Sobre Moodle, para. 5) 

Trata-se de uma atividade interessante para estudo autónomo, no caso de estudos 

dirigidos ou estudos de casos, requer roteirização detalhada e pode ser demasiado 

complexa para iniciantes na Moodle. 

As lições podem compor os processos de avaliação101. Apesar de esta também 

representar uma opção bastante viável para o b-curso, acabou por não foi utilizada, 

atendendo a que se procurou instigar atividades com um caráter mais coletivo, 

instigando a partilha, a discussão, a coconstrução de conhecimento. 

A descrição que se faz da planificação realizada do b-curso SuperVisão de 

estágio, pretende facultar uma perspetiva holística do mesmo, bem como dos seus 

objetivos principais, que foram sendo identificados ao longo da investigação. 

 

8.4.3. A prática pedagógica no DCSH na Uni-CV no ano letivo 2012/2013 

A investigadora iniciou as suas atividades, quer como docente das disciplinas de 

Seminário em Educação e de Desenvolvimento Pessoal e Social, quer como de 

supervisora de estágio pedagógico no dia 11 de março de 2013. Enquanto a lecionação 

das disciplinas decorria com alguma normalidade, existiam alguns problemas relativos à 

prática pedagógica, designadamente no que se refere à constituição dos núcleos de 

estágio, atendendo a que existiam estagiários que apesar de terem a sua situação 

académica regularizada (sem disciplinas em atraso e com propinas pagas), não 

constavam da lista enviada pelos Serviços Académicos, o que atrasou um pouco o 

processo de constituição dos núcleos de estágio. Esta situação apenas ficou consolidada 

a 8 de abril de 2013. 

Assim, foram criados três núcleos de estágio: um com cinco estagiários na escola 

A102 (a estagiarem em turmas do 9º ano de escolaridade) e dois núcleos na escola B103, 

                                                                 
101 Disponível em  http://www.virtual.unifesp.br/cursos/oficinaMoodle/textoMoodlevvirtual.pdf  

102 Esta representa uma escola do centro da cidade da Praia. 

103 Diz respeito a uma escola na periferia da cidade da Praia. 
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sendo um núcleo com três estagiários (a estagiarem em turmas do 7º ano de 

escolaridade) e outro com quatro estagiários (a estagiarem em turmas do 8º ano de 

escolaridade). Do grupo de quatro estagiários, um deles encontrava-se a realizar apenas 

o estágio, pelo que as duas disciplinas dinamizadas pela investigadora/docente, já 

tinham sido concluídas por esse estagiário em anos anteriores, o que fez com que não 

participasse diretamente no ambiente online criado para a dinamização da disciplina 

seminário de educação, participando apenas no b-curso SuperVisão de estágio.  

Realizou-se na Uni-CV o I encontro com Orientadores de Estágio, sob o lema: 

Estratégias de orientação/supervisão do Estágio Pedagógico: Reflexões (dinamizado 

pela investigadora), no dia 9 de abril de 2013, das 15h às 17h, como forma de oficializar 

a abertura dos estágios pedagógicos, que contou com a presença do coordenador geral 

dos estágios pedagógicos, presidentes dos departamentos de Ciência e Tecnologia e de 

Ciências Sociais e Humanas e pró-reitor para a Graduação, Desenvolvimento Curricular 

e Qualidade Académica. Neste encontro estiveram presentes 19 professores orientadores 

de todas as escolas secundárias da Praia onde existiam estágios pedagógicos de ambos 

os departamentos da Uni-CV. 

Procurou-se nesse encontro, além de referir alguns dos aspetos considerados 

essenciais e basilares da orientação e supervisão de estágio, apelar para a importância da 

utilização das TIC e dos ambientes online neste processo, destacando as potencialidades 

das mesmos, como forma de superação de algumas das dificuldades identificadas 

quando se aplicou o questionário prévio no fim do ano letivo 2011/2012. 

 

Reuniões/Encontros na prática pedagógica na Licenciatura em Ciências da 

Educação 

Uma vez criadas todas as condições para o início das atividades do estágio, optou-

se por reunir com os orientadores nas escolas secundárias todas as semanas, em 

encontros de uma a duas horas (em função dos assuntos a abordar). Nesses encontros 

foram planificadas todas as atividades dos estagiários, bem como se procedeu à reflexão 

sobre práticas alternativas para a abordagem das mais diversas temáticas contempladas 

pelo Programa da disciplina de Formação Pessoal e Social. 

Atendendo às especificidades das duas escolas secundárias onde decorreram o 

estágio, bem como o contexto de desenvolvimento das aulas dos estudantes estagiários, 

apenas foi possível dinamizar algumas das aulas com recurso ao power point e data 

show, procurando, dentro dessas circunstâncias, interagir o melhor e mais possível com 

os alunos. 
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Não obstante a importância dos ambientes online na formação e 

profissionalização dos professores de ensino secundário em Cabo Verde, entende-se que 

será necessário trabalhar muito mais para que os resultados dessas práticas sejam 

refletidos no quotidiano das suas aulas de 50 minutos, com turmas que variam entre 23 

a 40 alunos, das escolas. 

 

Os professores estagiários participantes no b-curso SuperVisão de estágio 

Contou-se com um grupo de 11 estagiários, distribuídos por 3 núcleos de estágio, 

conforme como se referiu anteriormente. Destes, 4 já lecionavam há alguns anos (eram 

simultaneamente professores do ensino básico integrado, onde desempenhavam as suas 

atividades docentes no período contrário ao do estágio), sendo que todos os outros 

faziam-no pela primeira vez. As circunstâncias específicas deste grupo de estagiários 

(pelo menos em termos de horários) contribuíram para que fossem estabelecidos 

encontros presenciais quinzenais, a partir de 19 de abril de 2013. 

 

Orientadores de estágio 

Dos 3 orientadores de estágio, 2 orientaram estágio no ano letivo anterior, pelo 

que também fizeram parte daquele grupo de orientadores que se inquiriu no ano letivo 

2011/2012.   

Apesar de terem experiências e práticas de trabalho, obviamente diferenciadas, 

havia uma grande abertura para a realização e participação em atividades inovadoras 

que visavam o melhoramento da disciplina que lecionam. Porém, o único inconveniente 

neste domínio, conforme foi anteriormente referido, foi a falta de tempo, atendendo a 

que tinham um horário completo, incluindo aulas aos Sábados. O estatuto do pessoal 

docente, Decreto Legislativo nº 2 de 2004, no seu artigo 49º, no ponto 1, determina que 

“o pessoal docente em exercício de funções é obrigado à prestação de 27 horas semanais 

de serviço,” salvo algumas exceções, designadamente ter mais de 15 anos de serviço 

docente, ou exercer alguma função de gestão nas escolas, por exemplo. No caso dos 

orientadores de estágio com quem se trabalhou, estes casos não se colocavam, pelo que 

estavam todos com a carga horária completa. Assim, procura-se, de seguida, apresentar as 

principais atividades e procedimentos do b-curso SuperVisão de estágio visando, numa primeira fase 

mostrar os aspetos mais relacionados com a planificação realizada, sendo que posteriormente apresenta-se 

o trabalho desenvolvido relativo às atividades, de cariz um pouco mais prático.  
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O desenho do b-curso SuperVisão de estágio 

Tal como se referiu, o b-curso SuperVisão de estágio, representou um ambiente 

online criado pela investigadora especificamente para fazer face às dificuldades com 

que os estagiários se têm deparado ao longo dos anos na Uni-CV. Assim, entendeu-se 

também que ele representa mais um espaço valioso para a consolidação das 

competências transversais ou soft skills, que naturalmente qualquer indivíduo, 

particularmente um docente da disciplina de Formação Pessoal e Social deverá possuir. 

Refere-se, pois, à capacidade de aprender a aprender, processar e gerir informação, 

habilidade de dedução e análise, habilidade para tomar decisões, competências de 

expressão verbal e comunicação, pensamento criativo e capacidade de resolução de 

problemas, auto gestão e auto desenvolvimento (Peres & Pimenta, 2011). 

A par do alcance dos objetivos estabelecidos para a SuperVisão de estágio, 

assentes na taxonomia do domínio cognitivo de Bloom, conforme se apresenta na 

planificação já de seguida, espera-se ainda aprofundar as competências transversais 

referidas. 

Por uma questão de organização do b-curso, remete-se, de seguida, a alguns 

aspetos que ajudaram na sua planificação, que teve por bases os pressupostos 

enunciados no capítulo anterior, relativos ao desenho de um b-curso.  

 

8.4.4. O  b-curso SuperVisão de estágio 

Este espaço pretendia complementar a supervisão pedagógica que é realizada no 

DCSH na Uni-CV, garantindo aos estagiários um apoio permanente e imediato de todas 

as situações pedagógicas, bem como possibilitando que estes tenham um espaço para o 

contacto mais descontraído entre si. Neste ambiente, os estagiários poderiam ainda 

encontrar apoio bibliográfico (disponível em vários formatos) e complementar para as 

suas atividades da Uni-CV, inerentes às unidades curriculares a decorrer, bem como 

preparar as suas aulas nas escolas secundárias, em colaboração com outros colegas do 

mesmo núcleo de estágio ou de outro núcleo.  

A par das atividades desenvolvidas na Moodle (ver quadro 19), foram propostas 

algumas atividades para aprofundamento de competências online dos estagiários, como 

se apresenta no apêndice XXIV, concebidas com base na grelha de avaliação das 

competências do estudante estagiário, com base nas orientações e instrumentos do 

estágio pedagógico da Uni-CV, onde são destacados os principais domínios e objetivos 

que se entende que deverão ser trabalhos nos estágios pedagógicos, bem como as 
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competências que os mesmos subentendem. A cada conjunto de competências 

alcançadas, está associada uma classificação, sendo que a mais elevada é a de “muito 

bom”, que representa uma classificação de 17 a 20 valores. Os objetivos que se 

destacam para cada um dos domínios na tabela, representam precisamente essa 

classificação máxima e as atividades/tarefas propostas visam justamente alcançá-la. 

Esperava-se, dessa forma, motivar o estagiário para o desenvolvimento paulatino e 

progressivo das diversas competências e consequente realização, com sucesso de todas 

as atividades propostas no estágio. Porém, atendendo a que devido ao número elevado 

de trabalhos e à ansiedade dos estagiários, acabou-se apenas por disponibilizar estas 

propostas como recomendações de trabalho futuro. 

A criação deste curso teve também por objetivo familiarizar o estagiário com a 

importância da integração na sociedade do conhecimento, bem como conhecer as 

potencialidades das TIC e ambientes online para a sua prática pedagógica. Apresenta-se 

no quadro 19 o cronograma do b-curso que se tem vindo a descrever.  

 

Quadro 19 – Cronograma das sessões do b-curso SuperVisão de estágio 

Cronograma do b-curso SuperVisão de estágio 

Semana 1 Semana 2 Semana3 Semana 4 

- Familiarização com a 

Moodle 

- Introdução à disciplina de 

Formação Pessoal e Social 

- Desafios para o 

trabalho da disciplina 

de Desenvolvimento 

Pessoal e Social no 

século XXI 

- Analisar criticamente 

o programa da 

disciplina de 

Desenvolvimento 

Pessoal e Social 

- Analisar os 

principais 

pressupostos 

inerentes à 

planificação em 

educação 

Semana 5 Semana 6 Semana7 Semana 8 

 - Trabalhar e-conteúdos 

para duas unidades 

temáticas da disciplina 

 

- Compreender a 

influência da 

filosofia educativa do 

docente de FPS nas 

suas práticas 

educativas 

- Compreender o 

papel da avaliação na 

educação: a 

elaboração dos 

portefólios em 

educação 

- Encerramento do 

b-curso e 

considerações 

gerais 

 

Como se poderá depreender da análise do cronograma do b-curso, optou-se por 

apresentar apenas os objetivos gerais para cada uma das semanas, que foram sendo 

desenvolvidos com recurso aos objetivos específicos. Por outro lado, atendendo à 

flexibilidade que se teve de implementar, nem sempre se conseguia concretizar os 

objetivos previamente definidos, apenas numa só semana, conforme previsto, sendo que 

esporadicamente, algumas atividades, acabavam por transitar de uma semana para a 

seguinte. 

Habitualmente, com a exceção dos objetivos propostos para a primeira semana, 

procurava-se em cada semana propor uma atividade que decorria a distância, prevendo-
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se, conforme anteriormente referenciado realizar encontros de 15 em 15 dias, se 

necessário, o que depois necessitou de ser alterado, atendendo a que começou a gerar 

demasiada ansiedade nos estagiários. Apresenta-se, no apêndice XVII  a identificação 

temporal e atividades desenvolvidas na componente das sessões presenciais e a 

distância do b-curso SuperVisão de estágio, onde se procurou ter em consideração os 

aspetos relacionados com a planificação em desenvolvimento dos trabalhos em 

ambientes online descritos nos capítulos anteriores. Recorde-se que as sessões 

presenciais decorriam na Uni-CV, durante 2 horas. 

O b-curso foi criado no âmbito da prática pedagógica dos estagiários da 

licenciatura em ensino, onde a média de idades destes estagiários era de 27 anos, como 

se poderá ver no capítulo IX, sendo que a sua grande maioria não tinha experiência com 

ambientes online (apenas um confirmou já ter sido utilizador da Moodle). Este b-curso,  

conforme referido, foi incluído na disciplina de de Seminário de Desenvolvimento 

Pessoal e Social, sob a responsabilidade da docente investigadora, que tinha uma carga 

horária de 2 horas semanais, perfazendo um total de 30 horas semestrais. 

Conforme planificado, estas aulas foram ministradas no regime de blended 

learning, mediada pela plataforma Moodle, dando resposta aos objetivos desta 

investigação, bem como aos problemas identificados no que se refere às dificuldades de 

horários dos estagiários, atendendo a que existem estudantes que tinham estágio de 

manhã (inclusivamente ao Sábado) e trabalhavam em distintas atividades profissionais 

de tarde e vice-versa, o que dificultava os encontros presenciais contemplados para o 

desenvolvimento das disciplinas.  

Um grande problema que se teve aquando a realização das sessões presenciais 

para a familiarização com a plataforma foi a dificuldade de acesso à Internet na Uni-

CV. Apesar de se ter solicitado ao coordenador de informática e aos técnicos que 

indicassem as salas com melhor acesso, das 3 salas utilizadas, nessa primeira fase, 

nunca se conseguiu ter mais que 2 computadores com acesso à Internet. Esse aspeto 

dificultou imenso qualquer atividade desta natureza, limitando alguns dos estudantes 

que não tinham condições financeiras para a aquisição de um computador ou acesso à 

Internet, noutro local que não fosse a Uni-CV. 

Contudo, como os dados do questionário inicial mostravam que estes estudantes já 

tinham alguns hábitos de navegação da web e consequentemente do acesso, por 

iniciativa própria, à Internet, o que, de certo modo, contribuiu para se ficar mais 

“tranquilizada”, na medida em que se percebeu que não tiveram de gastar muito mais 

para participarem no b-curso. 
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É com alguma deceção que se notou que não houve desde 2010 (aquando a 

realização de uma experiência piloto na Uni-CV (Cf. Santos, Ferreira & Pereira, 2010) 

praticamente melhorias em termos de acesso à Internet no campus do Palmarejo104, onde 

decorreu esta IA, sendo que a grande parte desse acesso é realizado com recurso ao 

wireless disponível no campus e através dos próprios computadores dos estudantes. 

 

8.4.4.1. As atividades no b-curso SuperVisão de estágio  

Por uma questão de gestão de espaço, e atendendo à quantidade considerável de 

dados inerentes ao desenvolvimento do b-curso, remeteu-se para apêndice (ver apêndice 

XXVI) a identificação temporal e atividades desenvolvidas na componente das sessões 

presenciais e a distância do b-curso SuperVisão de estágio. 

Apesar de as aulas se terem iniciado no dia 11 de março de 2013 e se ter realizado 

uma breve apresentação do programa da disciplina de Seminário de Desenvolvimento 

Pessoal e Social, que contemplava uma forte componente de trabalho a distância (cf. 

itens de avaliação da disciplina na figura 20) referente à implementação do b-curso 

SuperVisão de estágio, conforme referido anteriormente, efetivamente o trabalho na 

plataforma Moodle, apenas se conseguiu concretizar a partir do dia 22 de março de 

2013, altura em que os primeiros estagiários começaram a navegar na Moodle. 

Curiosamente a primeira utilizadora foi a única inquirida que já tinha tido experiência 

com estes ambientes no âmbito de outra disciplina em anos anteriores, conforme se 

poderá constatar no capítulo seguinte. Nesse mesmo dia, mas um pouco mais tarde, 

outra estagiária também acedeu à Moodle e os outros colegas começaram depois a fazer 

o mesmo.  

 

 

                                                                 
104 Refere-se especificamente ao acesso à Internet nas salas de aula, bem como uma sala de informática para os 

estudantes com mais computadores e acesso facilitado (durante o tempo que necessitarem) à Internet. 
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Figura 20 – Apresentação dos itens de avaliação da disciplina de Seminário 

 

Numa altura em que o b-curso SuperVisão de estágio, já estava online, procurou-

se disponibilizar alguns documentos considerados pertinentes a todos os intervenientes 

do estágio, sendo que deveriam estar permanentemente à disposição dos mesmos, 

designadamente: 

 regulamentos/normativos do estágio; 

 informações gerais sobre o estágio nesse ano letivo; 

 informações relativas ao funcionamento da plataforma Moodle e do ensino a 

distância; 

  módulos de formação contínua publicados numa obra que resultou de um 

projeto realizado pela Uni-CV com as escola secundárias, na área da Qualidade, 

Educação e Desenvolvimento, conforme referido no capítulo anterior, onde 

foram abordados temas como: 

 a planificação em educação/elaboração de planos a curto prazo; 

 o professor e a ação reflexiva; 

 a avaliação em educação/Os portefólios como instrumentos de auto-

regulação da aprendizagem.  

 

Na figura 21, pode ver-se uma “captura de ecrã” do b-curso, onde se apresenta 

cronograma da disciplina referente às primeiras 4 semanas de trabalho. 

 

 

Figura 21 – Cronograma do b-curso 
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Além destes recursos, existiam também outras atividades que se pretendia que 

decorressem em permanência, conforme descrito inicialmente neste capítulo, 

designadamente: 

- Fóruns: de socialização, de apresentação e temáticos, conforme se exemplifica 

na figura 22. 

 

Figura 22 – Fórum temático 

 

Além destes, procurou-se ter também em permanência, por se considerar que 

poderia ajudar o estudante estagiário na sua formação, um glossário inerente às diversas 

temáticas abordadas durante o b-curso, tal como se apresenta na figura 23. 

 

 

Figura 23 – Glossário da disciplina 
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O b-curso estava organizado por tópicos, onde eram disponibilizados 

semanalmente as tarefas/atividades, conforme mencionado anteriormente. A título de 

exemplo, passa-se a destacar algumas das atividades desenvolvidas: 

 

Semana de 15 a 25 de março de 2013 

Durante esta semana (que seria o primeiro contacto com o b-curso), procurou-se 

desenvolver em simultâneo as seguintes atividades: 

1 – Editar o perfil do utilizador, disponibilizando uma foto e mudar a palavra-

chave. 

2 - Realizar a própria apresentação no fórum próprio (o de apresentação); 

3 – Sugeriu-se uma passagem pelo fórum de socialização, opcional. 

 

Depois, nas semanas seguintes, sugeriu-se: 

4 – O recurso ao fórum temático, para conclusão de uma atividade iniciada em 

aulas prévias (presenciais), cujo objetivo era discutir algumas das questões 

relativas com a sua filosofia da educação, onde o estagiário deveria também 

comentar, pelo menos, uma das respostas dos colegas; 

5 – Disponibilizar um ou dois termos no glossário, inerentes às temáticas 

desenvolvidas nas disciplinas e no estágio pedagógico. 

6 – Realizar o trabalho solicitado, através do Livro Interativo, especificamente 

construído para discutir algumas questões relacionadas com a aprendizagem, 

conforme apresentado na figura 24. 

 

 

Figura 24– Captura de ecrã da atividade “Livro Interativo” 
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Fóruns 

Estas atividades revelaram-se extremamente produtivas, atendendo a que 

realmente se considera que cumpriram a sua finalidade. No fórum de socialização, 

como se pode ver na figura 25, tentou-se aliviar a tensão inicial inerente à regência das 

primeiras aulas, bem como moderar todas as outras ansiedades relativas aos trabalhos 

exigidos para a conclusão da licenciatura que decorriam em simultâneo, 

designadamente a realização do trabalho de fim de curso e do portefólio. 

 

 

Figura 25 – Webpage do espaço “ fórum de socialização” 

 

Surgiram também algumas agradáveis surpresas no fórum de apresentação, onde 

se pôde ter contacto com realidades mais próximas dos estagiários e, assim, aprender a 

compreender melhor os participantes, procurando, sempre que possível ajudá-los. O 

trecho da figura 26, remete para uma das apresentações que mais chamaram à atenção 

pela sua singularidade e até profundidade. 
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Figura 26 – Captura de ecrã de um trecho do fórum de apresentação 

 

O fórum de socialização revelou-se extramente útil para aproximar os estagiários 

e como forma de apoio entre eles. O exemplo disso é um dos relatos de um estagiário, 

onde descreve algumas das dificuldades pelas quais passou, como meio/forma de dar 

força aos colegas para continuarem e terem forças para levar, com sucesso, este estágio 

até ao fim, conforme se passa a explicitar (note-se que, por uma questão de preservação 

integral da “essência” da unidade de sentido, o trecho é apresentado rigorosamente da 

mesma forma que o estagiário o redigiu): 

 

 
força 
por  - sexta-feira, 26 Abril 2013, 11:02 

  

“ olá meus queridos amigos e amigas, eu vos conheço tao pouco mas sei que valeu apena. quero dividir 

convosco algumas experiencias. durante esses anos que eu estive a estudar passei por muitas coisas que 

voces nao imaginam. nao tive o que comer, o que beber e nem dinheiro pra pagar o autocarro, fiquei sem 

onde morrar, tive que arrendar um quarto pra ficar. pra nao dever a dona de casa tinha que... mas isso nao 

me desanimou mas sim me incentivou a continuar a lutar e a vencer. força ai.” 

  
Editar | Apagar | Responder 

 

Para se ter uma noção da quantidade de acessos aos fóruns da disciplina, 

apresenta-se na figura 27, as estatísticas que reportam a essa questão, onde se pode 

identificar 646 mensagens no fórum de socialização, 493 relativas ao fórum de 

apresentação, sendo que o fórum que foi significativamente mais acedido (937 acessos) 

foi o fórum destinados aos planos de aula, conforme se previa.  

http://www2.nonio.uminho.pt/unicvie/user/view.php?id=25&course=2
http://www2.nonio.uminho.pt/unicvie/mod/forum/post.php?edit=120
http://www2.nonio.uminho.pt/unicvie/mod/forum/post.php?delete=120
http://www2.nonio.uminho.pt/unicvie/mod/forum/post.php?reply=120#mform1
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Figura 27 – Webpage das estatísticas de acesso aos fóruns 

 

O fórum temático destinado aos planos de aula foi um dos que foram diariamente 

acedidos várias vezes ao dia, devido às dificuldades existentes e à necessidade de inputs 

relativos à planificação das aulas, quer da parte da docente investigadora, quer por parte 

dos colegas, conforme se pode constatar na figura 28. 

 

Figura 28 – Captura de ecrã das estatísticas do acesso ao fórum destinado aos planos de aula 

 

Uma das primeiras atividades propostas, como se apresentou na figura 24, foi com 

recurso ao livro interativo. Apesar de atividade ser apresentada em contexto de sala de 

aula, ou seja, presencialmente, surgiram posteriormente algumas dificuldades por parte 

de alguns estudantes. A estudante que foi a participante mais ativa (a julgar pelo número 

de acesso na Moodle), procurou ajudar os colegas com os aspetos mais técnicos, 
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conforme se pode verificar através do seguinte trecho, onde existe o recurso às duas 

línguas utilizadas no país (português e a língua cabo-verdiana): 

 

Livro interativo 

por estudante x - quarta-feira, 24 Abril 2013, 23:19 

“Não encontrei no seminário da educação o livro interativo e o video que a professora mandou-nos 

trabalhar. Ajudem-me chegar lá por favor?! “ 

Re: Livro interativo 

por estudante y - quinta-feira, 25 Abril 2013, 00:31 

   

bu ta bai la na semináriu di educaçao bu ta dixi ti ki bu atcha a um pasta escritu aprendizagem 

significativa bu ta odja kel vidiu, dispos bu ta calca na kes cetas bu ta odja kes instruçoes di kuzé ke pa 

bu fazi (em português significa: tu vais ao Seminário de educação desces até que tu achas uma pasta 

escrito “aprendizagem significativa” vês aquele vídeo, depois pressionas naquelas setas e vai ver 

aquelas instruções do que é para tu fazeres).  

 

 

Considera-se que houve colaboração, partilha e entre ajuda entre os estudantes 

durante este período, fortalecendo-se assim os laços que existiam, o que de alguma 

forma, apesar de todas as dificuldades, mostrou que os objetivos previstos, foram 

paulatinamente, concretizados, conforme se ambicionava. 

Atendendo à impossibilidade de apresentar todas as atividades dinamizadas no b-

curso, optou-se por destacar nas figuras 29, 30 e 31 algumas “capturas de ecrã” relativas 

ao desenvolvimento de algumas das atividades associadas à planificação apresentada no 

início deste capítulo.  

 

 

Figura 29 – Webpage exemplificativa do desenvolvimento faseado de uma atividade 
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A figura 30 representa mais uma das atividades propostas na semana seguinte, 

com as orientações necessárias que os estudantes possam eventualmente necessitar. 

 

 

Figura 30 – Captura de ecrã da descrição de uma das atividade propostas105 

 

Procurou-se, final de cada atividade, disponibilizar, conforme se pode analisar na 

figura 31, os resultados de aprendizagem que se espera que sejam alcançados com o 

desenvolvimento da atividade, conforme sugerido por Peres e Pimenta (2011). 

 

 

Figura 31 – Desenvolvimento de uma atividade 

 

Estas atividades do b-curso foram sendo acompanhadas por uma rede social - 

Facebook, que contribuiu imenso para a interação do grupo. 

                                                                 
105 Nesta atividade, pode ver-se a divisão de trabalho apontada no capítulo VII, sugerida por Peres & Pimenta 

(2011). 
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8.4.4.2.Utilização do Facebook para superação de dificuldades durante o b-

curso 

O facebook (FB) tem ganho grande protagonismo entre os estudantes um pouco 

por todo o mundo e Cabo Verde, não foge à regra. Apesar de este estar interdito na Uni-

CV nas salas de aula e de informática (por ser considerado uma forte fonte de distração 

para os estudantes durante as aulas,), continua a ser bastante utilizado pelos estudantes 

que recorrem à utilização dos seus dispositivos móveis (agora muito utilizados em Cabo 

Verde, como forma de ter acesso à Internet em qualquer local do país – apesar de 

existirem ainda alguns locais, onde o acesso ainda é limitado) para puderem continuar 

nesta rede social.  

O meio de comunicação que mais funcionou enquanto não se utilizou a 

plataforma foi o FB, havendo inclusivamente ocasiões onde a investigadora, além de 

enviar emails para a plataforma e para o email da turma, teve de recorrer várias vezes ao 

FB, por este ser acedido mais rapidamente do que o email e, em consequência disso, 

várias vezes realizaram-se sessões de trabalho síncronas (cf. figura 32). Não obstante, 

salienta-se que a maioria dos estagiários quando acede ao facebook, fá-lo com a “sua 

própria Internet”, conforme se mencionou anteriormente.  

 
Figura 32  - Webpage do Facebook para esclarecimento de dúvidas da Moodle 

 

Como os estagiários, numa fase inicial do b-curso utilizavam pouco o email ou o 

chat na plataforma para interagir com a supervisora, optou-se por recorrer ao FB para o 
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esclarecimento de todas as eventuais dúvidas/dificuldades que estes estudantes 

pudessem eventualmente ter, conforme se evidencia no trecho seguinte (dia 28 de abril 

de 2013). 

Estudante: “ola boa tarde prof. Eu nao consigo anexar os ficheiros sempre que dou clic la dis-me que nao há 

ficheiros disponíveis” 

Professora: “para haver ficheiros disponíveis, tens de clicar em anexar ficheiros e depois procurar ficheiro. Quando 

clicares aí, remete-te para o teu pc, onde vais procurar o ficheiro que quiseres...Fizeste isto assim?” 

Estudante: “sim, tento de novo pra ver” 

Professores: “estranho. mas selecionaste o ficheiro do teu pc que querias anexar e aparece a mensagem de que não 

há ficehiro?” 

Estudante: “tou a tentar de novo ja lhe digo qualquer coisa” 

Professora:”ok” 

Estudante: “prof fui no topico de recepçao dos planos de aula onde esta da Ana dei um clic no novo topico ja pus o 

titulo apareceu.me uma janela em baixo esta anexar ficheiros e ficheiros em baixo uma seta grande azul pra baixo.” 

Professora: “não é na seta, onde diz Apêndice em cima com uma bolinha amarela...aparece mais à direita algo que 

diz anexar ficheiro...è aí. Consegues ver?” 

Estudante:”tou a ver a bolinha e la dentro tem um ponto de interrogação, quando clico la diz:Poderá anexar um ou 

mais ficheiros a uma mensagem do fórum. Se anexar uma imagem, está será exibida após a mensagem. mais nao me 

mostra opçao de adicionar ficheiro.Penso que ja consegui.” 

Professora:”pois, estavas a disponibilizar o artigo no local errado...Ainda bem que conseguiste! Vou vê-lo agora 

mesmo!!!” 

Estudante: “ok” 

Professora:”Foi fácil ou não? Agora faltam as outras atividades...” 

 

Atendendo a que uma das preocupações permanentes dos estudantes estagiários 

era a elaboração do portefólio final do estágio pedagógico, conforme já se referiu, além 

de disponibilizar um módulo formativo para o estudo dessa temática e de se 

disponibilizar toda a documentação importante relativa aos portefólios, criou-se um 

blog106 (ver figura 33), onde o estagiário poderia encontrar informações sobre e-

portfólios, bem como poderia aprender/conhecer mais sobre este instrumento e colocar 

opiniões/dúvidas, etc. A ideia era mostrar as potencialidades de um e-portfólio, como 

alternativa aos portefólios “mais tradicionais” ainda em vigor na Uni-CV. No entanto, 

atendendo à multiplicidade de tarefas que os estudantes estagiários tinham, não foi 

possível dinamizar este espaço, conforme pretendido. 

 

 

                                                                 
106 Disponível em http://driacaseportfolio.blogspot.pt/?zx=a328390224216333 
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Figura 33  - Captura de ecrã do blog da docente sobre e-portefólios 

 

8.4.4.3. Apreciação e Reflexões das atividades do b-curso 

Além das entrevistas realizadas, que serão apresentadas no capítulo IX, optou-se 

por solicitar aos estagiários para utilizarem também a Moodle, para realizarem uma 

breve reflexão sobre como decorreu o b-curso. Destaca-se, de seguida algumas 

respostas (extraídas diretamente do b-curso SuperVisão de estágio na Moodle, 

respeitando na integra a redação dos estagiários): 

 

 

 

 

Estudante 1: 

“Gostei de ter participado na plataforma. Gosto de aprender coisas novas e a plataforma foi um desafio para mim. 

Acredito que esse projeto de introduzir a plataforma Moodle no ensino superior é de uma mais valia pois elem de 

ajudar os alunos a terem um contacto direto com os docentes, também faz com que os mesmos alunos tenham um 

contacto no momento e tirar duvidas alem de proporcionar espaços para duvidas e sugestões. 

Estudante 2: 

Apesar do tempo não estar favorável, visto que os seminários vieram a calhar no mesmo momento com o estágio 

pedagógico e por ser no último ano do curso acredito que foi uma das dificuldades maiores que ouve. 

Estudante 3: 

Queria deixar a minha sugestão para os meus colegas do curso de ciências de educação que encontram – se com 

menos anos de curso e para os professores e não só mas também para o membro diretivo. Se estamos a formar 

jovens professores para que sejam capazes de adaptar às exigências do seculo XXI, é preciso investir na formação 

dos mesmo, dai que é preciso introduzir Moodle e isso seria um dos meios de avaliação dos alunos e dos professores. 

Quando mais cedo os alunos da universidade de Cabo Verde tiverem contacto com o Moodle maior é o sei 

desempenho e pré – disponibilidade de estarem sempre em contacto com os novos meios de transmissão, troca e 

receção de informações.” 

 

Assim como se tinha constatado ao longo de todo o b-curso, notou-se que apesar 

das dificuldades inerentes ao pouco tempo que estes estudantes estagiários dispunham, 

dificuldades técnicas no acesso à Internet na Uni-CV e de conectividade nas residências 



Capítulo VIII 

O b-curso: SuperVisão de estágio 

 
    

343 
 

pessoais e/ou nas escolas, o b-curso representou uma mais-valia a nível da sua formação 

inicial e profissionalização, atendendo a que tiveram a oportunidade, nessa fase final, de 

ter contacto com ambientes de aprendizagem diferenciados, possibilitando-lhes 

percecionar a educação, designadamente os processos de ensino e de aprendizagem de 

outra forma, assumindo uma postura mais aberta, mais flexível, influenciando 

simultaneamente as resistências iniciais à mudança, próprias desta profissão, o que 

representou um ganho significativo neste domínio. 

 

8.5. Notas conclusivas 

Os trabalhos desenvolvidos na Moodle, apesar de planificados previamente, com 

recurso às informações obtidas através dos questionários prévios aplicados a todos os 

intervenientes no estágio pedagógico do DCSH no ano letivo 2011/2012, que se passará 

a apresentar no próximo capítulo, sofreram algumas alterações aquando a sua 

implementação em março de 2013, especificamente no que diz respeito à natureza das 

atividades (com vídeos, áudio), bem como relação ao número de sessões presenciais e a 

distância, atendendo a que foi extremamente complexo encontrar um horário onde todos 

os estagiários se pudessem deslocar à Uni-CV para as sessões presenciais, apesar de as 

solicitarem frequentemente aquando o desenvolvimento das atividades/tarefas a 

distância.  

Depois de adaptados os horários das sessões presenciais (sobretudo aos Sábados, 

sendo que havia um núcleo de estágio que não conseguia aceder a uma parte da sessão, 

por ter de se deslocar para a escola onde simultaneamente estavam a realizar estágio) e 

depois de se realizar a avaliação intermédia do b-curso, cujos dados serão também 

apresentados no capítulo da metodologia, houve necessidade de retirar algumas das 

atividades propostas, designadamente aquelas onde se tinha de recorrer a vídeos, bem 

como os documentos maiores (porque os estagiários não conseguiam aceder), sendo 

disponibilizados depois em papel para posterior reprodução. 

 Atendendo às necessidades específicas deste grupo, sentiu-se também a 

necessidade desativar o tempo destinado a cada uma das atividades, possibilitando 

assim que os estagiários que não conseguissem realizar uma atividade durante aquela 

semana, a pudessem desenvolver depois e aceder mais calmamente à discussão inerente 

à mesma já iniciada pelos colegas. 

Os dados obtidos através da avaliação intermédia, assim como as conversas e 

observações informais realizadas, conforme se apresentará no capítulo seguinte, 

mostraram que havia necessidade de se aumentar as sessões presenciais e, apesar de isso 
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não comprometer o trabalho realizado na plataforma, procurou-se explicar previamente 

as tarefas que se pretendia que fossem desenvolvidas a distância, de forma a se puder 

esclarecer todas as dúvidas que surgissem de imediato e tentar simultaneamente “aliviar 

alguma tensão” que se viu que existia em alguns dos estagiários, principalmente aqueles 

que diariamente se deparavam com os problemas que não se conseguia resolver 

imediatamente (especificamente os problemas de acesso a recursos, devido a questões 

relacionadas com a conectividade). 

O aumento da frequência das ações presenciais foi determinante, pois ajudou a 

colmatar as ansiedades e preocupações que estes estagiários tinham com os múltiplos 

trabalhos que teriam de entregar nesta fase final da sua licenciatura. Assim, além da 

ajuda a nível de informações mais científicas inerentes às suas preocupações, foi 

também importante compreender quais os outros problemas que muitos destes 

estagiários tiveram durante este processo, aspeto que não teria sido tão eficaz, caso se 

tentasse realizar a distância. 

A outra disciplina dinamizada também com recurso à Moodle (no âmbito do 

seminário de Educação) representou efetivamente um grande apoio formativo para o 

estágio destes estudantes, conforme era pretendido. O seminário de educação, conforme 

se teve oportunidade de salientar anteriormente visou desenvolver e aprofundar as 

competências dos estagiários à medida que estes simultaneamente faziam o seu estágio. 

Apesar de puderem existir aqui várias controvérsias em relação ao timing destas 

disciplinas, essencialmente porque para alguns orientadores e supervisores de estágio 

entrevistados (Cf. Análise das entrevistas no capítulo IX), estas competências deveriam 

ser desenvolvidas em anos anteriores, para que quando o estagiário chegasse à escola 

secundária, estivesse já bem preparado para o “mar de experiências” com que será 

confrontado, considerou-se que esta experiência foi extremamente enriquecedora. Estas 

disciplinas acabam por contribuir para colmatar algumas das principais dificuldades que 

os estudantes sentiam nessa fase. 

As atividades promovidas na Moodle, apesar de não terem muitos componentes 

multimédia (pelas dificuldades de conectividade manifestadas pelos estagiários) 

afiguraram-se ideais para as condições e pré-requisitos dos mesmos. Porém, entende-se 

que numa segunda experiência, poderiam ser introduzidas mais atividades multimédia, 

como as que são sugeridas, por exemplo no apêndice XV ou as que foram sugeridas no 

capítulo VII, garantindo aos participantes um experiência relativamente diferenciada. 
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Em síntese… 

Neste capítulo apresentou-se o contexto onde decorreu o b-curso Supervisão de 

estágio, destacando alguns dos princípios orientadores do estágio pedagógico no  DCSH 

na Uni-CV, onde se integra o b-curso, visando ainda apresentar muito sumariamente as 

funções inerentes a cada um dos principais agentes intervenientes neste processo, de 

maneira a melhor compreender as motivações inerentes ao surgimento do b-curso.  

Procedeu-se ainda à explicitação da planificação do b-curso, que integrado numa 

disciplina de 30 horas semestrais, ocupou um papel de destaque, tendo-se procurado 

apresentar neste capítulo os principais momentos vividos online, desde o seu 

planeamento, à implementação, que acabou por refletir-se nas atividades que se 

apresentaram. Foi dado algum destaque às atividades desenvolvidas no primeiro 

contacto com o b-curso, a nível da familiarização com a plataforma, com os ambientes 

online e de interação com os colegas e conteúdos, por serem esses alguns dos principais 

objetivos que se perspetivava com a implementação deste ambiente online. Por outro 

lado, entendeu-se que esses momentos iniciais de contacto do estudante estagiário com 

o b-curso, eram cruciais para a motivação e para a realização das atividades online. 

Foi ainda destacado o papel que o facebook ocupou durante todo o processo, 

atendendo que era sistematicamente utilizado, talvez por ser o ambiente onde os 

estudantes estagiários permaneciam mais tempo e se sentiam mais à vontade para 

interagirem uns com os outros e com a investigadora/docente. Neste sentido, num 

momento posterior (a partir do momento em que os estudantes se sentiram mais à 

vontade com o b-curso) os fóruns (designadamente o de socialização e de apresentação 

e o temático destinado à planificação das aulas) do b-curso, constituíram também 

espaços valiosos de aproximação, partilha e de vivências para estes estudantes 

estagiários, conforme se comprovou através das estatísticas de acesso aos mesmos. 
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CAPÍTULO IX  

APRESENTAÇÃO E DISCUSSÃO DOS DADOS 

 

A vida só pode ser compreendida olhando-a para 

trás, mas só pode ser vivida olhando-a para a frente.  

 

George Patton
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Apresentação e discussão dos dados 

 

299 

 

este capítulo apresentam-se e discutem-se os dados recolhidos durante todo o 

processo de IA, incluindo os “estudos prévios” que permitiram desenhar o b-

curso SuperVisão de Estágio. Para tal, retoma-se o plano geral da 

investigação apresentado no capítulo VI (cf.figura 12), que orientou este processo de 

apresentação e análise dos dados.  

Assim, começa-se por apresentar e discutir os dados recolhidos através dos 

questionários aplicados aos estudantes, orientadores e supervisores de estágio no ano 

letivo (2011/2012) que se realizou o estudo prévio, designou-os genericamente por 

“Questionários prévios”. Relembra-se que estes dados foram recolhidos no sentido de 

ajudar a perspetivar as caraterísticas do público-alvo junto de quem se desenvolveria a 

intervenção pedagógica associada à implementação do b-curso, a realizar no ano letivo 

de 2012/2013. De seguida, procede-se à apresentação e discussão dos dados recolhidos 

junto dos estudantes que viriam a participar no b-curso, através do “Questionário 

Inicial”, que antecedeu o início da implementação do b-curso SuperVisão de Estágio, 

tendo em vista a eventualidade de ser necessário ajustar o desenho e estrutura inicial do 

curso ao perfil dos seus destinatários. No sentido de identificar se o desenho e a 

implementação do b-curso estavam adequados ao contexto e às condições existentes no 

ano letivo de 2012/2013, procedeu-se posteriormente a uma recolha intermédia de dados 

juntos dos estudantes que efetivamente participaram no mesmo, através de um 

“Questionário intermédio”, cujos dados serão também apresentados e discutidos neste 

capítulo. Com este questionário pretendia-se verificar se era necessário introduzir 

alterações ou ajustamentos de algum tipo no b-curso. 

Este conjunto de fases de recolha de dados que se acabam de referir corresponde a 

um esforço de geração de um processo cíclico de implementação e revisão da 

intervenção realizada com o b-curso, num movimento que reflete os princípios da IA e 

designadamente do ciclo de reflexão de MCNiff (2003), apresentado na figura 13, os 

quais estiveram sempre subjacentes a todo o estudo. 

Concluída a intervenção pedagógica associada ao b-curso, procedeu-se à 

auscultação dos participantes no mesmo (estudantes e orientadoras) através de 

entrevistas. Estes dados constituem um dos elementos essenciais deste projeto de IA 

pois permitiram “avaliar” a recetividade na intervenção realizada, possibilitando 

identificar pontos fortes e fracos da mesma, bem como sugestões e contributos para 

futuras intervenções ao nível do estágio pedagógico. 

N 
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Ainda neste capítulo, apresentam-se e discutem-se os contributos das entrevistas 

realizadas junto de outros orientadores e supervisores da Uni-CV que, embora não tendo 

estado envolvidos no b-curso, afigurou-se importante auscultar no sentido de recolher 

os seus contributos para o aperfeiçoamento de práticas futuras ao nível do estágio 

pedagógico. Finalmente, apresenta-se, também o contributo recolhido junto do 

coordenador do programa Mundu Novu, que permite ter alguma perspetiva da evolução 

futura das condições tecnológicas e humanas das escolas  em Cabo Verde. 
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9.1. Questionários aplicados no estudo prévio  

Nesta investigação, conforme foi referido no capítulo VI, designadamente no 

plano geral da investigação, recorreu-se a diversas fases para recolha de dados. Assim, 

apresenta-se o cronograma de implementação dos instrumentos (cf.figura 34) que 

conduziram à discussão que agora se apresenta, de forma a facilitar a compreensão da 

mesma.  

 

 

Figura 34  - Cronograma geral da recolha de dados 

 

Como se referiu anteriormente, no sentido de preparar antecipadamente a 

intervenção, sentiu-se a necessidade de obter informação prévia relacionada com o tipo 

de conhecimentos e  condições de acesso e utilização de tecnologias que seria 

expectável encontrar no ano letivo em que se procedeu à implementação do projeto, ao 

nível dos estagiários, supervisores e orientadores. Esta recolha prévia de dados visava 

apoiar o desenho do b-curso, nomeadamente adequando-o ao público-alvo. O estudo 

desenvolveu-se através de um inquérito por questionário dirigido aos estagiários do 

DCSH, seus orientadores e supervisores de estágio, professores da Uni-CV. 

Relembra-se que, na Uni-CV nem todos os cursos abrem inscrições anualmente, 

existindo por vezes um lapso de tempo entre duas edições de curso. Atendendo a que no 

ano letivo 2011/2012, existiam apenas dois estagiários da licenciatura em Ciências da 

Educação, uma vez que estes estudantes não realizaram o estágio no ano letivo anterior 

(devido a situações administrativas irregulares), decidiu-se realizar um “estudo prévio”, 

com os estudantes estagiários de outras licenciaturas que neste ano letivo também se 

encontravam a realizar os seus estágios pedagógicos. Apesar do b-curso estar a ser 

construído de modo a ser explorado junto dos alunos da Licenciatura em Ciências da 

Educação, no ano letivo 2012/2013, decidiu-se proceder a esta recolha de dados, 

considerando que os dados encontrados não se diferenciariam de forma muito 

significativa dos expectáveis para 2012/2013, como aliás se veio a confirmar. 
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O questionário aplicado aos estagiários (cf. apêndice IV), como se referiu 

anteriormente, estava organizado em três secções com as quais se pretendia: (i) 

caraterizar o estagiário do ponto de vista biográfico e académico; (ii) identificar o nível 

de conhecimentos gerais e das condições de acesso e utilização das TIC por parte dos 

estagiários incluindo o seu uso no contexto do estágio; (iii) identificar as principais 

dificuldades sentidas ao nível do funcionamento do estágio. Com os dados obtidos, 

procurou-se desenhar um ambiente online que respondesse às reais necessidades dos 

estagiários que iriam realizar os seus estágios pedagógicos no ano letivo 2012/2013.  

O questionário aplicado aos orientadores de estágio (cf. apêndice V) estruturou-se 

também em três secções: (i) caraterização biográfica, académica e profissional; (ii) 

identificação do nível de conhecimentos gerais e das condições de acesso e utilização 

das TIC no contexto profissional e identificação da sua disponibilidade para o 

envolvimento em atividades de formação e dinamização do estágio com recurso às TIC 

e por último (iii) identificação de diversos aspetos relacionados com as vivências 

enquanto orientador. 

Por sua vez, o questionário destinado aos supervisores de estágio (cf. apêndice 

VI) encontrava-se igualmente estruturado em quatro secções: (i) caraterização 

biográfica, académica e profissional; (ii) conhecimento relativamente ao acesso e uso da 

plataforma Moodle (iii) práticas pessoais de utilização das TIC na supervisão de estágio, 

(iv) principais dificuldades do funcionamento do estágio na Uni-CV, dificuldades com 

os estagiários e necessidades de formação dos mesmos. 

Como foi explicitado no capítulo VI, todos os questionários foram constituídos 

quase integralmente por questões fechadas de modo a incentivar e facilitar o 

preenchimento dos mesmos. Foram aplicados a 40 estagiários, 11 orientadores de 

estágio e 11 supervisores de estágio (representando a totalidade de envolvidos na prática 

pedagógica, no DCSH da cidade da Praia, no ano letivo 2011/2012.) 

 

9.1.1. Aplicação do questionário aos estagiários – Estudo prévio 

Como se referiu anteriormente, no sentido de preparar antecipadamente a 

intervenção a realizar, sentiu-se a necessidade de obter informação prévia relacionada 

com o tipo de conhecimentos e de condições de acesso e utilização de tecnologias que 

seria expectável encontrar no ano letivo em que se procedeu à implementação do 

projeto, ao nível dos estagiários, supervisores e orientadores. Assim, iniciou-se este 

processo, que se designou de “estudo prévio”, efetuando um inquérito por questionário 
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aplicado aos estagiários, orientadores e supervisores do referido do DCSH da cidade da 

Praia, Campus do Palmarejo (ver figura 35). 

 

 

Figura 35  - Recolha de dados dos questionários prévios a estagiários – Fase A1 

 

Os dados recolhidos nesta primeira fase visaram apoiar o desenho do b-curso, 

enquadrando-se nos requisitos da primeira fase do modelo ADDIE, apresentado no 

capítulo VIII, no quadro 14 e que constituiu um dos elementos norteadores do estudo e 

no qual se destaca necessidade de se proceder à análise das necessidades dos alunos e 

dos contextos em que se inserem, tal como se evidencia de seguida. 

 

9.1.2. Caraterização biográfica dos estudantes estagiários – Estudo Prévio  

Saliente-se que a análise dos dados dos estagiários foi feita tendo sempre em 

consideração a totalidade do estagiários, constituindo uma população de 40 indivíduos. 

Todos os estagiários participaram no inquérito (razão pela qual a  amostra coincidiu 

com a população), sendo que alguns dos inquiridos não responderam a algumas das 

questões. Nesses casos, ao nível da apresentação e discussão dos dados, assinalou-se o 

número de respondentes à pergunta em causa. 

Começou-se por caraterizar os inquiridos, tendo-se constatado que o sexo 

feminino predomina sobre o sexo masculino correspondendo a 78% (representando 33 

indivíduos) dos sujeitos. 

Relativamente à idade, constatou-se que a maioria dos estagiários estava na faixa 

etária “21 a 25” só existindo uma pessoa com mais do que 35 anos. 

Grande parte dos inquiridos (57,5%, correspondendo a 25 indivíduos), fora do 

período de aulas, residia na ilha de Santiago, onde está localizado o DCSH em análise, 

sendo que existia também uma percentagem considerável (27,5%, equivalendo a 12 

sujeitos) de estagiários da ilha do Fogo, como se pode ver no gráfico 1. As ilhas com 

menor percentagem de estagiários eram Santo Antão, Brava, Maio e São Vicente, as 
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duas primeiras correspondendo a 5% (2 indivíduos) e as restantes a 2,5% (um sujeito) 

dos inquiridos. Na sua totalidade, cerca de 42,5% (representando 17 sujeitos) dos 

estudantes encontravam-se deslocados da ilha em que se localiza a sua residência 

original, durante o período letivo. 

 

 
Gráfico 1 – Área de residência dos estagiários 

 

Os inquiridos realizaram estágio em várias escolas secundárias da cidade da 

Praia, destacando-se a escola Secundária Abílio Duarte (23,1%, o correspondente a 10 

estagiários) seguindo-se a escola Cesaltina Ramos (20,5%, com 9 estagiários), conforme 

se apresenta no gráfico 2. 

 
Gráfico 2– Escola onde os estagiários estão a realizar o estágio 

 

Tal como se representa no gráfico 3, a maioria dos inquiridos frequentava a 

licenciatura de Línguas, Literaturas e Culturas – Estudos Franceses, com 52,5% 

(correspondente a 20 estudantes) dos inquiridos, seguindo-lhe Línguas, Literaturas e 

Culturas – Estudos Ingleses, com 27,5% ( equivalendo a 11 estudantes) dos estagiários. 

Por último as licenciaturas em Línguas, Literaturas e Culturas – Estudos Caboverdianos 



Capítulo IX 

Apresentação e discussão dos dados 

 
 

354 
 

e Portugueses (ECVP), Filosofia (5%), Ciências da Educação (5%, o equivalente a dois 

estudantes) e História (2,5%, o correspondente a um estudante).  

 

 

Gráfico 3 – Licenciatura que o estagiário está a frequentar 

 

 

9.1.3. Os estagiários e sua relação com as TIC ─ estudo prévio 

Com a segunda secção do questionário pretendeu-se analisar o nível de 

conhecimentos relativamente à utilização das TIC (ver gráfico 4). Uma análise global 

do gráfico 4 permite verificar que genericamente os estudantes consideram que têm 

conhecimentos sobre as TIC entre o “razoável” e o “muito bom”. O número mais 

elevado de referências a conhecimentos “fracos” está associado ao item “download de 

documentos” (37,5%, o correspondente a 15 indivíduos), enquanto os conhecimentos 

“muito bons” estão particularmente relacionados com o “trabalho no Word” (37,5%), 

“acesso ao email” (35,9%, o correspondente a 14 estudantes) e “participação em redes 

sociais” (27,5%, o equivalente a 11 indivíduos). Na globalidade, a maioria dos 

estagiários considerou ter bom ou muito bons conhecimentos relativamente ao uso geral 

do computador e de diversos serviços associados, excetuando-se o caso do “dowload de 

documentos”, em que apenas 27,5% (representando 11 estagiários) manifestou  ter bons 

ou muito bons conhecimentos. 
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Gráfico 4 – Conhecimentos informáticos e navegação na Web dos estagiários 

 

No gráfico 5, regista-se a frequência com que os inquiridos acedem à Internet e o 

tipo de locais a partir dos quais o fazem. De todos os resultados, o que mais 

surpreendeu foi constatar que a maior parte dos inquiridos (53,8%, o equivalente 

a 21 estagiários, dos 39 respondentes) acede à Internet em casa, dado que ainda 

recentemente a maior parte dos estudantes não tinha Internet em casa, o que 

mostra a evolução do país também neste aspeto, facto que ficou confirmado pelos 

dados da ANAC, apresentados no capítulo V. Verificou-se também que havia já 

uma tendência para o recurso aos dispositivos móveis (30,8%, o correspondente a 

12 inquiridos dos 39 respondentes a este item), o que também há uns anos não era 

muito frequente. Existia ainda uma percentagem considerável de inquiridos 

(72,7%, o equivalente a 32 estagiários, dos 37 respondentes a este item) que 

“nunca” acedia à Internet na escola onde realizaram estágio, o que parece ser um 

aspeto que merece alguma atenção. 
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Gráfico 5 – Locais e acesso à Internet dos estagiários 

 

No que diz respeito à “utilização das TIC para a comunicação”, constatou-se que 

a maioria dos estagiários (67,5%, o correspondente a 27 inquiridos, dos 40 respondentes 

a este item), naturalmente recorreu “frequentemente” às “TIC por iniciativa própria para 

pesquisa, preparação de materiais pedagógicos e/ou dinamizaçao de aulas”, enquanto  

27,5% (o equivalente a 11 estagiários, sendo que a este item, houve 37 respondentes) 

dos inquiridos fazia-o “algumas vezes”. Segundo 43,2% dos inquiridos (o equivalente a 

16 estagiários), referiu que estas eram também utilizadas por solicitação dos 

orientadores/supervisores “algumas vezes”. No que se refere à comunicação dos estes 

intervenientes,  16,7% (o correspondente a 6 indivíduos, dos 36 respondentes)  relatou 

que  “nunca” recorria às TIC para a “comunicação com colegas, supervisores ou 

orientadores ou outros” e 25% (o equivalente a 9 estagiários) dos estagiários 

“raramente” acedeu às TIC com esses fins. 

Os dados apontam assim para a prepoderância da iniciativa dos estudantes 

no recurso às TIC por iniciativa própria para preparação de aulas ou dinamização 

das mesmas, mas revelaram também alguma iniciativa no sentido de serem 

solicitados nesse sentido, por metade (54%) dos orientadores e supervisores. 
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Gráfico 6 – Utilização das TIC pelos estagiários durante o estágio 

 

No que se refere às condições de acesso e utilização de recursos multimédia, 

computadores e Internet (cf. gráfico 7) nas escolas onde decorreram os estágios, 

constatou-se que 60,6%  (o equivalente a 20 estagiários dos 33 respondentes) dos 

inquiridos assinalou não “existir um ou mais computadores que possa utilizar”, 

enquanto 39,4% (o correspondente a 13 inquiridos) referiu que existia. Existiram 61,8%  

(o equivalente a 21 inquiridos dos 34 respondentes) dos estagiários que afirmaram não 

ter tido “acesso à Internet na escola” e 38,2% (o correspondente a 13 inquiridos) dos 

estagiários referiu que a escola tinha possibilidade de acesso à internet. A maioria dos 

estagiários (57,1%, o correspondente a 20 estagiários dos 35 respondentes) referiu  que 

a escola onde realizaram estágio  tinha “recursos multimédia que podiam ser utilizados 

para a dinamização de aulas”, (estando neste item incluídos recursos como data show, 

colunas de som, vídeo, leitor de CD), o que representava uma mais-valia, atendendo a 

que provavelmente no próximo ano letivo 2012/2013, os estágios decorrerão também 

nestas escolas. Saliente-se no entanto que 42,9% disseram que as suas escolas não 

tinham acesso a esses recursos e cinco estagiários não responderam a esta questão. A 

maioria dos inquiridos ( 85,7%, o equivalente a 30 estagiários) referiu que havia um 

espaço para a realização de encontros com os seus orientadores e/ou supervisores, o que 

representa manifestamente um aspeto positivo. Contudo, mais de 60% dos estagiários 

refere a inexistência de condições no que concerne ao acesso a em computadores e 

internet a partir das escolas onde realizaram estágio, o que acaba por constituir 

um dado preocupante, que deverá ser tido em consideração no desenho do b-curso. 
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Gráfico 7 – Acesso e utilização de recursos multimédia, pc e internet pelos estagiários nas escolas 

 

Uma vez que se tencionava implementar o b-curso na plataforma MOODLE107, 

questionou-se os estudantes relativamente à utilização da mesma, tendo-se constatado 

que 68% (o equivalente a 27 estagiários) dos inquiridos já tinha sido utilizador, o que 

representa uma percentagem bastante significativa, demostrando que o investimento 

realizado pela Uni-CV a nível de formação dos seus docentes e discentes para a 

promoção da utilização da Moodle (desde o ano letivo 2008/2009) surtiu efeitos 

positivos. 

Relativamente às principais dificuldades do estágio, verificou-se, com recurso ao 

gráfico 8 que 43,2% (o equivalente a 16 inquiridos dos 37 respondentes) dos estagiários 

manifestou ter “algumas vezes dificuldades com o domínio da língua (fluência verbal, 

expressão e escrita)”, enquanto 50% (o correspondente a 19 estagiários) “algumas 

vezes” manifestou ter problemas com a “planificação de aulas”. Alguns inquiridos 

(46,2%, o equivalente a 18 estagiários dos 38 respondentes) afirmaram que “raramente” 

têm dificuldades no “desenvolvimento de atividades de avaliação”, o que representou 

uma surpresa, atendendo a que nas aulas dinamizadas em anos anteriores (na área da 

avaliação) pela investigadora, constatou-se que os estudantes apresentavam várias 

dificuldades nesse domínio. Destaca-se a percentagem de estagiários que revelou sentir 

dificuldades com a língua portuguesa, língua oficial do país e a qual devem utilizar no 

seu contexto profissional. Contudo, constatou-se que a generalidade dos estagiários (e 

da população em geral), pelo menos nos contextos informais, comunica geralmente em 

crioulo. 

                                                                 
107 A Moodle é a plataforma adotadapela Uni-CV para a dinamização dos cursos, sendo recomendada a todos os 

docentes que manifestem interesse em utilizá-la. 



Capítulo IX 

Apresentação e discussão dos dados 

 
    

359 
 

Houve ainda possibilidade de perceber (cf. gráfico 8) que 56,7% (o 

correspondente a 17 indivíduos dos 30 respondentes)  dos inquiridos revelou  que 

“algumas vezes” manifestaram  dificuldades com a elaboração do seu portefólio e com 

o seu relatório de estágio (59,4%, o equivalente a 19 estagiários). Estas percentagens 

expressivas mostraram que havia necessidade de trabalhar mais um pouco mais nestes 

domínios no ano seguinte, tendo por essa razão constituído temáticas exploradas em 

2012/2013, ao longo do b-curso. Por último, 39,5% ( correspondente a 15 estagiários 

dos 38 respondentes) dos inquiridos afirmou “algumas vezes” ter “uma reduzida 

frequência de contacto com o seu supervisor na Uni-CV”, enquanto 31,6% ( o 

equivalente a 12 indivíduos) dos estagiários referiu que tal “raramente” ocorreu. De 

destacar que nenhum dos estagiários revelou sentir dificuldades nas duas áreas 

“mais críticas”: a da domínio da língua portuguesa (enquanto expressão oral e 

escrita em contexto de sala de aula) e a do domínio de conteúdos científicos 

inerentes às disciplinas que dinamizam nas escolas secundárias. 

 

 

Gráfico 8 – Principais dificuldades manifestadas pelos estagiários durante o estágio  

 

Como já foi referido, o conjunto de elementos recolhidos com os questionários 

aos  estagiários de 2011/2012 foram muito úteis para se identificar a existência de 

condições mínimas para a implementação do b-curso e para se definir algumas das 

temáticas, em termos de conteúdos, que seriam mais relevantes abarcar no mesmo. 
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9.2. Aplicação do questionário aos orientadores de estágio - Estudo prévio 

Relembra-se que, dentro do se designou “estudo prévio”, foi efetuado um 

inquérito por questionário junto dos orientadores de estágio do referido DCSH da 

cidade da Praia – Campus do Palmarejo (ver figura 36), cujos dados serão apresentados 

e discutidos nesta secção. 

 

Figura 36  - Cronograma geral da recolha de dados – Fase A2 

 

Os dados analisados resultam das respostas dos 11 orientadores de estágio a 

exercerem essas funções nesse ano letivo. 

 

9.1.4. Caraterização biográfica dos orientadores de estágio – Estudo prévio 

Também aqui, o género mais representado é o feminino com uma percentagem 

de 64% (7 orientadoras). Existe um predomínio no grupo etário de “33 a 42” anos, 

apresentando uma percentagem de 81,8% (9 inquiridos). Nenhum dos inquiridos 

apresentava idades entre 23 e 32 anos. 

Quanto ao grau académico, os inquiridos distribuíam-se pela “Licenciatura” e 

“Mestrado” não existindo orientadores com bacharelato ou doutoramento. Ainda 

assim, a licenciatura é a que predomina, com 54,5% (6 inquiridos) de respostas, sendo 

que os restantes 45,5% orientadores (representando 5 inquiridos) eram mestres. 

Constatou-se ainda que todos tiveram formação pedagógica, na sua formação 

académica, conforme previsto pelos normativos em vigor na Uni-CV, constituindo um 

requisito para a orientação de estágio. 

Quanto ao tempo médio de orientação de estágios pedagógicos, verificou-se que a 

maioria é experiente (3 a 8 anos). 

Quando questionados sobre a intenção de voltar a orientar estágio no próximo 

ano letivo 2012/2013, 91% (que representava 10 indivíduos) dos orientadores 

tencionava continuar a fazê-lo, o que indiciava que haveria uma grande probabilidade 

de se trabalhar nesse ano letivo com estes professores na qualidade de orientadores de 
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estágio. Na realidade, constatou-se durante o ano letivo 2012/2013, quando decorreu a 

intervenção, que quatro destes orientadores tinham participado deste estudo prévio, 

sendo que o mesmo ocorreu com dois dos supervisores de estágio.  

 

9.2.1. Os orientadores e sua relação com as TIC – estudo prévio 

Quanto aos locais e frequência de acesso à Internet por parte dos orientadores 

(cf. gráfico 9), constatou-se, que 27,3% dos inquiridos (representando 3 indivíduos) 

referiu aceder “algumas vezes” à Internet na escola onde orientava estágio, enquanto 

18,2% (o correspondente a 2 indivíduos) fazia-o “frequentemente”. A maioria dos 

inquiridos (90,9%, o equivalente a 10 indivíduos) acedeu “frequentemente” em casa, 

alguns  (55,6%, representando 5 indivíduos) “nunca”  acederam nas praças, mas 

existiam indivíduos (33,3%, representando 3 indivíduos) que “algumas vezes” acederam 

“nos cibercafés”. Os inquiridos quase “nunca” acediam à Internet “em casa de 

familiares” (88,9%, o equivalente a 8 indivíduos) e apenas 37,5% (o correspondente a 3 

indivíduos) dos professores recorreu “algumas vezes” a dispositivos móveis para 

navegar na web. 

Em síntese, constatou-se claramente que maioria dos professores orientadores 

acedeu frequentemente à internet a partir da sua residência familiar (91% - 10 

indivíduos), havendo apenas 1 professor (9%) que apenas o fazia raramente. 

Comparativamente com os estagiários, cujos dados foram analisados na secção anterior, 

pode ver-se que a tendência é a mesma, sendo que a maioria (53%)  dos estagiários 

inquiridos também acedia à Internet em casa. Nota-se também uma percentagem mais 

elevada  de estagiários a utilizarem os dispositivos móveis do que de orientadores. 

Relembra-se, contudo, que esta análise, pelas razões previamente evidenciadas poderá 

ser dúbia, atendendo a que existe um número consideravelmente mais elevado de 

estagiários (40) do que de orientadores (11) que deverá ser tido em conta neste tipo de 

comparação, conforme se refere durante a apresentação dos dados.  

Contudo, mesmo considerando as diferenças em termos de número de 

sujeitos, também se pode considerar como explicação possível a existência de 

melhores condições por parte dos professores no que concerne ao acesso à Internet 

e a equipamentos. 
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Gráfico 9 – Locais e frequência de acesso à Internet dos orientadores de estágio 

 

Relativamente aos “conhecimentos informáticos e navegação na Web” (cf. gráfico 

10) todos os orientadores responderam à questão, sendo que um deles apenas não 

respondeu ao último item. De um modo geral, pode-se considerar que os orientadores, 

na sua perceção pessoal, possuíam entre “razoáveis” (36,4%, o equivalente a 4 

indivíduos), “bons” (36,4%) e “muito bons” conhecimentos (27,3%, representando 3 

indivíduos) referentes à “utilização geral do computador”. Os dados recolhidos apontam 

no sentido de também não haver grandes problemas no que concerne ao “trabalho no 

Microsoft Word”, “utilização da Internet e acesso ao email”, já que a maioria dos 

inquiridos afirmou ter “bons” conhecimentos. Relativamente ao “dowload de 

documentos”, apenas 27,3% (o correspondente a 3 orientadores) dos inquiridos 

manifestou ter “muito bons” conhecimentos, 45,5% (o equivalente a 5 indivíduos) 

referiu ter “bons” conhecimentos e 18,2% (representando 2 indivíduos) revelou ter 

conhecimentos “razoáveis”. No que concerne à “participação em redes sociais”, 60% 

dos orientadores (correspondendo a 6 indivíduos dos 10 respondentes) salientou ter 

“bons” conhecimentos de participação nestas redes, enquanto 10% afirmou ter “muito 

bons” conhecimentos nessa área, a restante percentagem dividiu-se entre os 

“conhecimentos razoáveis” – 20% (o equivalente a 2 indivíduos) e os “fracos 

conhecimentos” – 10% (representando 1 indivíduo).  

Comparando estes dados com os dos estagiários, apesar dos evidentes “perigos” 

de realização desse tipo de análise, conforme salientado anteriormente, percebeu-se que 

tanto os estagiários como os seus orientadores têm relativamente “bons” conhecimentos 
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da utilização geral do computador, do microsoft word, da internet e do acesso ao email. 

Todavia, os orientadores apresentavam uma percentagem mais elevada (60%,) de 

participação em redes sociais do que os estudantes (33%), o que poderá representar um 

dado surpreendente. 

 

 

Gráfico 10 – Conhecimentos informáticos e navegação na Web dos orientadores de estágio 

 

Quanto à utilização das TIC a nível profissional, quase todos os itens (à exceção 

de dois, que serão devidamente identificados, ao longo da análise que se realiza) foram 

respondidos pela totalidade dos inquiridos, onde se constatou, através do gráfico 11 que 

72,7% (representando 8 indivíduos) dos inquiridos “frequentemente” utilizavam as TIC 

para “pesquisa de informação e para preparar materiais pedagógicos para as aulas”. Dos 

inquiridos, 90,9% (o equivalente a 10 inquiridos) utilizavam-as para “pesquisa de 

informação para aprofundar os seus conhecimentos”, assim como 72,7% dos inquiridos 

(representando 7 indivíduos) manifestou que “algumas vezes” recorriam às TIC “para 

pesquisar informação para facultar aos estagiários”, sendo que 18,2% (correspondendo a 

2 indivíduos) fazia-o frequentemente. Havia orientadores (45,5%, que representava 5 

indivíduos) que recorriam às TIC para “comunicar com os estagiários (por e-mail, 

Skype, ou outra forma)”. Quanto à “comunicação com o supervisor na Uni-CV”, 50% 

dos orientadores (o equivalente a 5 inquiridos dos 10 respondentes) referiu que 

“algumas vezes” era mediada pelas TIC, enquanto 40% (representando 4 indivíduos) 

dizia que tal ocorria “frequentemente”. As TIC também eram utilizadas “algumas 

vezes” (54,5%, representando 6 indivíduos dos 10 respondentes)  para “comunicar com 
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outros professores” e “algumas vezes” (70%, representando 7 indivíduos dos 10 

respondentes) para “socialização em redes sociais”. 

Em síntese, a totalidade dos orientadores afirmou que recorre às TIC para 

“pesquisa de informação e de recursos para preparar materiais pedagógicos para as 

aulas” e para “pesquisa de informação para aprofundar (…) conhecimentos”, o que 

comparativamente com os estagiários, denota que existe uma tendência para a utilização 

pedagógica das TIC, o que representa um fator bastante positivo. 

Os dados apontam para a iniciativa dos professores orientadores no recurso 

às TIC para preparação de aulas ou dinamização das mesmas,  para pesquisa de 

informação para aprofundar dos seus conhecimentos, sendo que manifestaram 

recorrer às mesmas para contacto com os seus estagiários e supervisor na Uni-CV, 

embora em percentagens inferiores. 

 

 

Gráfico 11 – Utilização das TIC pelos orientadores de estágio 

 

No que diz respeito ao local para encontro com estagiários e “acesso e utilização 

de recursos multimédia, computadores e Internet na escola”, todos os orientadores 

reponderam a todos os itens, sendo que uma percentagem considerável de orientadores 

(81,8%, representando 9 indivíduos) afirmou “existir um ou mais computadores na 

escola” e de acordo com 63,6%, (correspondendo a 7 indivíduos) com acesso à Internet. 

A totalidade dos inquiridos, tal como demostra o gráfico 12, afirmou haver “acesso a 

recursos multimédia (data-show, colunas, vídeo, leitor de CD´s) para dinamização das 

aulas” (cf. gráfico 12). 
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Gráfico 12 – Acesso a um espaço para encontro com os estagiários e utilização  

de recursos multimédia, pc e internet na escola pelos orientadores 

 

Os dados recolhidos quanto ao acesso a recursos na escola, apresentaram 

tendencialmente valores mais positivos, por parte dos orientadores do que por parte dos 

estagiários. Alguma discrepência entre os dados que foram facultados pelos 

orientadores e pelos estagiários pode ter várias explicações, nomeadamente, o 

melhor conhecimento da escola e dos seus recursos por parte dos orientadores, 

condições de acesso aos recursos diferenciadas entre estagiários e orientadores, 

realidades diferentes entre escolas o que, dependendo do número de estagiários em 

cada escola, pode ajudar a compreender os dados recolhidos, de entre outras 

possibilidades. 

No que se refere à utilização da Moodle, constatou-se que cerca de 64% dos 

orientadores (o correspondente a 7 inquiridos), “nunca” foi utilizador. Existindo, porém, 

36% dos inquiridos (4 orientadores) que já participaram, pelo menos, numa ação 

mediada por esta plataforma. Notou-se aqui, comparativamente aos dados dos 

estagiários, um decréscimo de práticas com a Moodle, atendendo a que houve mais 

estagiários a trabalharem com a Moodle do que orientadores, o que permite aferir que 

este tipo de ambientes parece ser ainda pouco habitual nas escolas secundárias, apesar 

da grande influência do programa mundu novu, conforme referido no capítulo V (note-

se, porém, que segundo as informações do coordenador do programa Mundu Novu, não 

existe uma formação dinamizada em ambientes online, o que explica estes dados). 

A quase totalidade dos inquiridos (91%, que corresponde a 10 inquiridos), 

considerava que tem necessidade de aumentar os seus conhecimentos relativamente “à 
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utilização do computador e da Internet”. Daí estarem todos disponíveis para a 

frequência de uma eventual formação sobre essas temáticas no próximo ano letivo, 

assim como manifestavam vontade de proceder à orientação de estágio com recurso a 

um ambiente online. 

Todavia, conforme se referirá ainda neste capítulo, os poucos orientadores que 

continuaram a orientar estágio no ano letivo 2012/2013, quando o b-curso foi 

implementado, encontravam-se sobrecarregados com várias tarefas nas escolas, 

inviabilizando esta possibilidade de frequência de formação. Ainda, dos três 

orientadores com os quais se trabalhou diretamente nesse ano, apenas um reunia as 

condições necessárias para o bom desenvolvimento dessa mediação no estágio com 

recurso a um ambiente online, atendendo a que tinha práticas frequentes de acesso à 

Internet e os equipamentos e condições necessárias para que tal ocorresse. 

Sistematizou-se no gráfico 13 as perspetivas dos orientadores em relação a 

aspetos relacionados com o funcionamento do estágio. Verificou-se que 30% dos 

inquiridos (representando 3 indivíduos) “algumas vezes” considerou que “a relação da 

escola secundária e a Uni-CV deveria ser diferente” e 70% (o correspondente a 7 

indivíduos) “frequentemente”, sentiu o mesmo. Um dos inquiridos não respondeu a esta 

questão. 

Relativamente à necessidade de “maior contacto com o supervisor na Uni-CV”, 

40% ( o correspondente a 4 indivíduos) dos inquiridos mencionou que “raramente” 

sentia essa necessidade, porém, igual percentagem de orientadores dizia que tal ocorria 

“algumas vezes”. No que concerne ao “espaço/tempo para a troca de impressões e 

esclarecimento de dúvidas” sobre a orientação de estágio, 70% dos inquiridos afirmou 

sentir “algumas vezes” falta disso, enquanto 20% ( representando 2 indivíduos) 

afirmava que tal acontecia “frequentemente “. No que diz respeito ao “contacto e troca 

de impressões com outros orientadores de estágio”, 60% (o correspondente a 6 

indivíduos) dos orientadores manifestou sentir “algumas vezes” falta de um maior 

contacto, sendo que 20% sentiu essa falta “frequentemente”. Verificou-se também que  

“algumas vezes” (40%), os orientadores sentiram alguma “dificuldade no apoio e/ou 

avaliação dos estagiários na elaboração do portefólio”, havendo 1 orientador que 

declarou mesmo sentir essa dificuldade “frequentemente”. 

Em síntese, 5 orientadores manifestaram sentir necessidade de aumentar os 

conhecimentos nesses domínios de modo a melhorar o apoio prestado aos 

estudantes estagiários, aspeto que vai ao encontro dos dados recolhidos dos 
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estudantes estagiários, que indicam que pelo menos 19 indivíduos registaram 

dificuldades com a elaboração do seu portefólio e com o seu relatório de estágio. 

Aquando a implementação do b-curso essas foram algumas das questões tidas em 

consideração, pelo que se procurou superar essas limitações junto dos estudantes 

estagiários e orientadores com os quais se trabalhou diretamente (sendo que os 

recursos elaborados encontram-se ainda disponibilizados online, podendo servir 

para outros estudantes e orientadores que deles necessitem). Assim, esta questão 

foi novamente discutida no ano letivo 2012/2013, sendo que surgiram algumas 

propostas de melhoria, que se espera serem postas em prática nos próximos anos 

letivos. 

Note-se que no ano letivo 2012/2013, com vista à superação das principais 

dificuldades/limitações identificadas neste estudo prévio, procurou-se criar as 

condições para que elas fossem superadas, quer a nível da criação do b-curso, quer 

no que se refere à dinamização de encontros de reflexão com orientadores de 

estágio e encontros gerais com estes e com os supervisores na Uni-CV.  

 

 

 

Gráfico 13 -Perceções do orientador em relação ao estágio 

 

Por último, no que se refere ao balanço global das atividades do estágio, sete dos 

onze inquiridos responderam ao primeiro item da resposta, sendo que 85,8% dos 

orientadores (o equivalente a 6 indivíduos) dos orientadores afirmou que os estagiários 

“revelam dificuldades relacionadas com o domínio da língua”. Relativamente à 

planificação das aulas, dez dos onze os inquiridos responderam a este item, sendo que 

50% (representando 5 indivíduos) referiu que “algumas vezes” existem dificuldades 
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nesse domínio e 30% (representando 3 indivíduos) mencionou que elas surgem 

“frequentemente”, como se pode comprovar no gráfico 14.  

No que se refere às “dificuldades relacionadas com o desenvolvimento de 

atividades de avaliação dos estudantes”, 50% (o equivalente a 6 indivíduos) dos 

orientadores salientou que estas ocorreram “algumas vezes” e 30% referiu que 

sucederam “frequentemente”. Um dos inquiridos não respondeu a esta questão nem à 

que se seguia relacionada com as dificuldades no domínio dos conteúdos científicos, 

onde se constatou que 60% (o equivalente a 6 inquiridos) dos orientadores destacou que 

“algumas vezes” os estagiários manifestaram dificuldade no “domínio dos conteúdos 

científicos”, sendo que 20% dos inquiridos (o equivalente a 2 orientadores) referiu que 

tal ocorre “frequentemente”. Finalmente, 50% dos inquiridos (representando 4 

orientadores108) referiu que “algumas vezes” os estagiários denotaram dificuldades 

relacionadas com a “elaboração do relatório de estágio”, enquanto 37,5% 

(correspondendo a 3 orientadores) referiram que os estagiários demostraram essas 

dificuldades “frequentemente”. Esta questão foi respondida por 8 orientadores. Quanto 

ao portefólio final, nove dos inquiridos pronunciou-se em relação a esta questão, onde 

44,4% dos inquiridos (correspondendo a 4 indivíduos) afirmou que os estagiários 

“algumas vezes” tinham problemas com essa questão e a mesma percentagem referiu 

que esses problemas ocorreram “frequentemente”. 

 

 
                                                                 
108 Relembra-se que a percentagem de inquiridos varia em função do número de respostas que são dadas a cada um 

dos itens. Por exemplo, neste caso, os 50% representam 4 orientadores, porque apenas 8 dos 11 inquiridos 

responderam a este item, enquanto acima os 50% representam 5 indivíduos, porque obteve-se dez respostas a  esse 

item. 
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Gráfico 14 – Perceção dos orientadores relativamente ao balanço das atividades dos estagiários 

 

Os dados apresentados, confirmam, de um modo geral, os dos estudantes,  

salvo as duas exceções inerentes especificamente ao domínio da língua portuguesa 

(fluência verbal, expressão e escrita) e o domínio de conteúdos científicos inerentes 

às disciplinas que dinamizam nas escolas secundárias, atendendo a que os 

estagiários consideraram não ter qualquer tipo de dificuldades nessas duas áreas, 

enquanto os seus orientadores de estágio discordaram. Uma percentagem 

relativamente elevada dos orientadores  - 6 - destacaram as dificuldades dos 

estagiários com a língua portuguesa e 8 as dificuldades relacionadas com o 

domínio dos conteúdos científicos da disciplina que os estagiários lecionam nas 

escolas secundárias. Estas representam duas preocupações que deverão ser tidas 

em consideração pela Uni-CV. 

 A planificação das aulas, afigurou-se como uma dificuldade identificada 

quer pelos estagiários, quer pelos seus orientadores, sendo que 8 orientadores 

apresentaram-a como problemática, do mesmo modo que 50% dos  estudantes 

estagiários, ou seja 19 indivíduos.  

 

9.3. Aplicação dos questionários aos supervisores de estágio – Estudo Prévio 

Este questionário apesar de apresentar uma estrutura semelhante aos dois 

anteriores, embora não tendo sido incluídas algumas questões existentes na versão para 

os estudantes e na versão para os orientadores, conforme se referiu anteriormente. 

Foram incluídas algumas perguntas específicas relativas às condições que a Uni-CV 

apresentava para a implementação/desenvolvimento das TIC e ambientes online, 

atendendo a que estes indivíduos têm informações privilegiadas nestes domínios, fruto 

da sua experiência/vivência na instituição. 

De seguida passa-se à análise dos dados recolhidos junto aos supervisores de 

estágio, tal como assinalado no cômputo geral do cronograma de recolha de dados 

apresentado na figura 34. 
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Figura 37 - Cronograma geral da recolha de dados – Fase A3 

 

Os supervisores inquiridos foram também 11, tal como os orientadores de estágio. 

 

9.3.1. Caraterização biográfica dos supervisores de estágio – Estudo prévio 

Relativamente aos supervisores de estágio, pôde-se constatar que contrariamente 

aos orientadores, em termos de género, o predomínio vai para o sexo masculino com 

uma percentagem de 73% (representa 8 inquiridos). 

No que se refere à faixa etária, constatou-se que a faixa mais representada é a 

“entre 43 e 52” com 81,8% (cerca de 9 dos indivíduos). Na população inquirida não 

existiam supervisores com idades compreendidas entre os 23 e os 32 anos. 

No que concerne à formação académica, verificou-se que 72,7% (representando 

de 8 inquiridos) dos supervisores tinham como grau académico mais elevado “mestre” e  

18,2% (representando 2 inquiridos) o grau de “doutor”. Um dos inquiridos além da 

licenciatura, possuía uma pós graduação. Estes valores são indicadores de crescimento e 

desenvolvimento na carreira académica dos docentes da Uni-CV, o que constitui um 

elemento francamente positivo também para o trabalho com os estágios. 

Todos os inquiridos referiram terem tido formação pedagógica durante o seu 

percurso académico, conforme ocorreu com os orientadores de estágio, o que entende-se 

representar um aspeto bastante positivo para o desenvolvimento harmonioso dos 

estágios. 

Quanto ao tempo de experiência ao nível da supervisão de estágio, notou-se que a 

média dos supervisores, esteve envolvido nesse processo há aproximadamente sete 

anos.  

Quando questionados sobre a vontade de prosseguirem com a supervisão de 

estágio no próximo ano letivo, apenas um dos inquiridos referiu que não pretendia dar 

continuidade a essas atividades. No caso específico da licenciatura em Ciências da 

Educação para o Percurso DPS, a supervisora era a investigadora, pelo que naturalmente 
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não participou neste estudo prévio, mas dois dos supervisores entrevistados, de línguas 

estrangeiras, prosseguiram as suas atividades enquanto supervisores no ano letivo 

2012/2013. 

 

9.3.2. Os supervisores de estágio e sua relação com as TIC – Estudo prévio 

No que se refere aos locais e frequência de acesso à Internet, constatou-se, com 

base nos dados do gráfico 15, que os dois primeiros dois itens de resposta foram 

respondidos pela totalidade dos supervisores, sendo que os restantes não. Todavia, 

apesar de muitos inquiridos (cerca de 72,7%, o que equivale a 8 indivíduos) aceder à 

Internet na Uni-CV, a maioria acede “frequentemente” em casa (todos exceto um). 

Relativamente aos restantes possíveis lugares de acesso (“praças”, “cibercafés”, “em 

qualquer lugar - dispositivos móveis”), constatou-se que não existia muito hábito de 

deslocação às praças digitais ou cibercafés, o que denota alguma mudança de hábitos, 

atendendo a que há cerca de 5 a 10 anos atrás esses eram os espaços habitualmente 

frequentados pela população em geral, fruto da inexistência de opções económicas em 

termos de acesso nomeadamente ao nível das residências pessoais. Esta tendência 

confirma as anteriores, o que denota uma verdadeira mudança em termos de locais de 

acesso no país, comparativamente há uns anos atrás, conforme referido. Saliente-se, no 

entanto, que os supervisores também acediam bastante à Internet na Uni-CV, o que 

significa que para os professores parece haver melhores condições de acesso quando 

comparado com os estudantes estagiários (designadamente no que se refere ao acesso no 

ano letivo 2012/2013, quando se desenvolveu o b-curso SuperVisão de estágio, altura 

onde existiram graves dificuldades na Uni-CV por parte dos estudantes no acesso a um 

computador com Internet por períodos de tempo mais prolongados). 

 

 



Capítulo IX 

Apresentação e discussão dos dados 

 
 

372 
 

Gráfico 15 – Locais e frequência de acesso à Internet pelos supervisores de estágio 

 

A questão que se segue relativamente aos conhecimentos de ambientes, foi 

apenas colocada aos supervisores por se entender que estes tinham as condições 

mínimas reunidas para o trabalho com ambientes online, contrariamente ao que ocorria 

com os orientadores de estágio. Todos os supervisores responderam a todos os itens 

desta questão, com a exceção do item “dinamização de cursos na Web”, onde se obteve 

8 respostas. Contudo, relativamente aos conhecimentos que os inquiridos tinham do 

trabalho com ambientes online, como se pode ver no gráfico 16, notou-se ainda existir 

algum desconhecimento no que concerne à “criação de cursos na plataforma Moodle”, 

“dinamização de cursos na Web”, “trabalho colaborativo em ambientes online”. No 

entanto, 2 a 3 indivíduos (com exceção do item relacionado com a criação de cursos na 

Moodle) afirmaram terem conhecimentos “razoáveis” em todos esses domínios 

(considerou-se, contudo, que no que diz respeito à “dinamização de cursos na web”, 

talvez 3 indivíduos não responderam a essa questão por algum desconhecimento em 

relação a essas áreas). Destacou-se  apenas um ligeiro aumento, no que diz respeito à 

“interação com estudantes/colegas online”, onde 45,4% (o equivalente a 5 indivíduos) 

afirmaram terem “bons” conhecimentos nessa área.  

Note-se que maioria (72,7% correspondendo a 8 supervisores) manifestou ter 

fracos conhecimentos na “criação de cursos na Moodle”, o que no ano 2011/2012, ainda 

remetia para o fraco investimento dos docentes da Uni-CV na Moodle como 

complemento das suas aulas presenciais. 

 

 

Gráfico 16 – Conhecimento dos supervisores de estágio relativamente aos ambientes online 
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Quando questionados sobre a utilização das TIC, notou-se que nem todos os 

supervisores responderam a todos os itens da questão, como se pode ver no gráfico 17. 

72,8% dos inquiridos (representando 8 dos 11 supervisores) referiram que  utilizavam-

nas “frequentemente” para “preparar aulas e corrigir trabalhos dos estudantes”,  assim 

como  88,9% (o equivalente a 8 supervisores, dos 9 que responderam a este item) 

destacaram utilizar as TIC “com fins de investigação”,  sendo que dos 11 supervisores 8 

manifestaram fazê-lo para “comunicar com os estagiários”, apesar de existirem 3 

supervisores que não recorriam a esses meios para comunicar com os seus estagiários. 

No que se refere à comunicação com os orientadores, notou-se que 36,4% (equivalendo 

a 4 indivíduos) faziam-no “frequentemente”, sendo que a mesma percentagem referiu 

que não o fazia, o que denota ainda um equilíbrio, ainda que pouco desejável, no que se 

refere a estas questões. No que refere à interação com outros professores, 54,5% 

(equivalendo a 6 dos 11 respondentes a esta questão), manifestaram interagir 

“frequentemente” com outros docentes. Dos onze, oito responderam a este item, 

notando-se que eram muito poucos os supervisores (25%, o que neste caso representou 

2 indivíduos) que recorreram “frequentemente” às TIC para o “apoio no 

desenvolvimento dos portefólios”. Contrariamente ao que inicialmente se pensava, estes 

supervisores pareciam não apoiar muito os estagiários  com essa tarefa. Relativamente à 

“socialização em redes sociais”, a maioria dos indivíduos (50%, representando 5 

supervisores, dos 10 respondentes), referiram que “algumas vezes” utilizaram as TIC 

com esse fim, sendo que 4 nunca as utilizaram para a “socialização em redes sociais”. 

Comparativamente aos restantes inquiridos neste estudo prévio, os dados apontam para 

o facto de os supervisores representarem a população  que menos interage nas redes 

sociais.  

Atendendo a que nesta questão existia a possibilidade de os supervisores 

apontarem outras atividades que realizassem com recurso às TIC, um  dos inquiridos 

salientou que realizava ainda “atividades para pesquisa” e “utilizava o Voip”.  

Verificou-se aqui uma forte tendência por parte de todos os inquiridos 

(estagiários, orientadores e supervisores) na utilização das TIC para fins pedagógicos, 

sendo remetidas para segundo plano as questões mais relacionadas com a comunicação 

e socialização, apesar de também ocorrerem (mas claramente com uma frequência 

menor em todos os casos analisados). 
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Gráfico 17 – Utilização das TIC pelos supervisores de estágio 

 

Quanto às condições de espaço para encontro com os estagiários, acesso e 

utilização de recursos multimédia, computador e internet na Uni-CV, como se poderá 

verificar na análise do gráfico 18, constatou-se que a totalidade dos supervisores 

consideraram que “existe um ou mais computadores que se pode utilizar”, sendo que 

90,9% (representando 10 supervisores), mencionaram que “na Uni-CV os estagiários 

podem aceder à Internet”. 77,8% dos   indivíduos (o equivalente a 7 dos 9 supervisores 

respondentes) salientaram que a “instituição não oferece recursos multimédia para os 

estagiários simularem aulas, caso necessitem” e 63,6% dos inquiridos (o equivalente a 7 

dos 11 supervisores respondentes) referiu que não “existe um espaço para encontros 

com os estagiários e orientadores”. Esta última constatação pode constituir uma 

limitação para o funcionamento dos estágios na Uni-CV. 

 

Gráfico 18 – Espaço para os encontro com estagiários, condições de acesso 

 e utilização de recursos multimédia, computador e internet na Uni-CV  
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Quando questionados sobre a utilização da Moodle, verificou-se que a maioria 

(8 inquiridos), nunca utilizou a plataforma e, talvez por isso, quando questionados sobre 

a possibilidade de participar no ano seguinte numa formação que lhes facultasse essas 

competências, apenas um inquirido referiu que não estava interessado em participar. 

Isto demostrou, que existia interesse e sensibilidade para explorar mais esta área, pelo 

que havia necessidade de continuar a investir na realização de ações de familiarização 

da plataforma e afins. 

 No ano letivo em se implementou o b-curso, atendendo a todo o trabalho inerente 

à preparação do ambiente para os estudantes estagiários e os seus orientadores (embora, 

neste último caso, não foi possível implementar, conforme se tem vindo a afirmar), não 

foi possível trabalhar diretamente com os supervisores de estágio, dado que seria 

necessário mais tempo para que a formação pudesse decorrer em diversos timings ao 

longo do ano letivo, conforme sugerido por um dos supervisores de estágio 

entrevistados, cujos dados são apresentados mais adiante. Saliente-se, no entanto, que 

provavelmente os três supervisores que já tiveram formação em ambientes online, 

poderão ter sido formandos numa das ações dessa natureza dinamizadas pela 

investigadora no ano letivo 2009/2010. 

No que diz respeito às principais dificuldades identificadas pelos supervisores 

nesse processo, constatou-se que todos os supervisores responderam a todos os itens 

desta questão. Assim,  “algumas vezes” 36,4% dos inquiridos (o equivalente a 4 

indivíduos), como se pode constatar no gráfico 19, sentiram dificuldades “ao nível da 

comunicação com os orientadores”, assim como 54,5% dos supervisores 

(correspondendo a 6 inquiridos)  o manifestaram no “acesso aos recursos didáticos para 

dinamização das aulas nas escolas secundárias”. Alguns indivíduos (45,4%, 

representando 5 indivíduos) afirmaram que “nunca” existiram grandes “diferenças 

relativas às filosofias educativas”, assim como “dificuldades a nível do encontro com os 

orientadores para harmonização das práticas (63,6%, o equivalente a 7 supervisores). 

Porém, alguns inquiridos (36,4%, o equivalente a 4 supervisores)  referem que “algumas 

vezes” sentiram dificuldades no “estabelecimento de uma relação entre a escola 

secundária e a Uni-CV”. Apesar de os supervisores, na sua maioria (54,5%, 

correspondendo a 6 indivíduos), terem afirmado que “nunca” houve dificuldade de 

“deslocação às escolas secundárias”, surgiram alguns problemas relacionados com a 

“conciliação da carga horária na Uni-CV com a assistência de aulas nas escolas 

secundárias (72,8%, o equivalente a 8 supervisores) e com os “instrumentos de 
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regulação das atividades didático-pedagógicas (consideradas obsoletas)”, onde a mesma 

percentagem e número de inquiridos manifestam essa preocupação. Sobressaíram ainda 

como outras dificuldades identificadas apenas por um inquirido: i) a inexistência de 

manual de estágio para Inglês (especificamente nos casos dos estágios em língua, 

literatura e cultura - estudos ingleses), ii) questões relacionadas com a grelha de 

avaliação dos estagiários e iii) pouco tempo de supervisão do estágio. 

 

 

Gráfico 19 – Principais dificuldades identificadas pelos supervisores  

no processo de supervisão de estágio 

 

 

Por último, quando questionados sobre as principais dificuldades identificadas 

nos estagiários no decorrer da supervisão de estágio, como revela o gráfico 20, 

destacou-se 50% dos inquiridos (que representam 5 indivíduos) que referiram que os 

estagiários “frequentemente” “revelaram dificuldades relacionadas com o domínio da 

língua”, igual percentagem de inquiridos destacou que “algumas vezes” os estagiários 

“manifestam dificuldades relacionadas com as atividades de planificação de aulas” e 

30% (o equivalente a 3 indivíduos) referiram que tal ocorre “frequentemente”. Neste 

primeiro item da pergunta um dos supervisores não respondeu à questão. No que 

concerne à identificação, por parte dos supervisores, de dificuldades manifestadas pelos 

estagiários, verificou-se que também dez dos onze inquiridos responderam à questão, 

sendo que 60% (representando 6 indivíduos) indicou que “algumas vezes” sentiam a 

existência, ao nível dos estagiários, de “dificuldades relacionadas com o 
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desenvolvimento de atividades de avaliação dos alunos”, enquanto 40% 

(correspondendo a 4 indivíduos) afirmaram que “algumas vezes” consideraram a 

existência de algumas dificuldades, por parte dos estagiários, nesse domínio. Quanto às 

“dificuldades no domínio dos conteúdos científicos” que os supervisores identificaram 

nos estagiários, apenas 30% (o equivalente a 3 supervisores, atendendo a que esta 

questão responderam 10 supervisores) consideraram identificar “raramente” problemas 

a esse nível, sendo que 40% (o correspondente a 4 inquiridos) dos supervisores 

indicaram identificar essa dificuldade “algumas vezes” e 30% (o equivalente a 3 

supervisores) referiu mesmo constar isso “frequentemente”.  

Relativamente à “elaboração do relatório de estágio e elaboração do portefólio 

final”, constatou-se que uma percentagem considerável dos inquiridos (62,5% 

respetivamente, representando 6 indivíduos) considerou que “frequentemente” existiam 

dificuldades dessa natureza (no item relacionado com as dificuldades na elaboração do 

relatório de estágio responderam dez supervisores, enquanto à elaboração do portefólio, 

responderam oito inquiridos). Estes dados vêm confirmar particularmente as 

necessidades sentidas e identificadas pelos próprios estagiários. Naturalmente os 

orientadores de estágio não manifestaram uma percentagem expressiva de respostas a 

esta questão, atendendo a que o portefólio e o relatório final de estágio, apesar de serem 

classificados por estes, habitualmente, acabam por serem mais orientados pelo 

supervisor (sendo que este último, aparentemente realiza um acompanhamento 

presencial, atendendo a que os dados mostraram que não utiliza “frequentemente” as 

TIC com esse objetivo). 

Notou-se aqui que tanto os supervisores como os orientadores de estágio 

(mais da metade dos inquiridos) identificaram dificuldades nos estagiários 

relacionadas com o domínio da língua portuguesa e com os conteúdos científicos 

inerentes à disciplina que estes dinamizaram nas escolas secundárias, sendo 

curioso que os estagiários não têm essa perceção conforme anteriormente 

referenciado. 

 



Capítulo IX 

Apresentação e discussão dos dados 

 
 

378 
 

 

Gráfico 20 – Principais limitações identificadas pelos supervisores no decorrer dos estágios 

 

 

9.4. Síntese da discussão dos dados decorrentes dos questionários prévios  

Os dados obtidos através destes questionários permitiram obter informações 

importantes relativamente à viabilidade do desenvolvimento de um projeto de apoio aos 

estágios pedagógicos na Uni-CV através da dinamização de um b-curso, tendo sido 

possível verificar que, quer na dimensão relativamente aos conhecimentos e práticas de 

utilização das TIC, quer relativamente às condições de acesso à Internet, existiam 

condições que possibilitavam a implementação deste projeto. 

Este estudo prévio foi também muito importante, na medida em que permitiu ter 

uma visão global do estágio, em função dos aspetos que se afiguravam relevantes 

considerar aquando da implementação do b-curso, designadamente as principais 

dificuldades sentidas pelos diferentes sujeitos nomeadamente ao nível da comunicação e 

ao nível do conteúdo e atividades inerentes ao estágio. Estes elementos contribuíram de 

forma relevante para o desenho do b-curso. 

 Atendendo a que um dos objetivos do projeto era implementar um b-curso na 

plataforma Moodle de apoio aos estágios, conseguiu perceber-se que provavelmente não 

seria necessária tanta formação para familiarização com a mesma, na medida em que 

alguns estagiários, orientadores e supervisores já tiveram algum tipo de participação em 

ações na Moodle, o que representa um indicador positivo no sentido de constatar que os 

esforços da Uni-CV neste domínio estão a dar resultados. Todavia, tal como se 
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apresenta mais adiante neste capítulo, foi possível perceber durante o desenvolvimento 

do b-curso que os estagiários participantes no mesmo não foram inquiridos neste estudo 

prévio, apresentando menores (quase nenhuns) conhecimentos a esse nível, pelo que 

surgiram algumas dificuldades iniciais associadas a essas questões.  

Assim, notou-se ainda alguma necessidade de facultar mais alguma formação, 

atendendo a que a maioria dos inquiridos, desde os estagiários, aos orientadores e 

supervisores, manifestavam interesse em saber mais sobre as TIC e ambientes de 

aprendizagem online. Não obstante, a oferta desta formação, no ano letivo 2012/2013 os 

orientadores e supervisores não estavam em condições para a sua frequência, atendendo 

ao tempo escasso que dispunham para o estágio e para as restantes atividades 

profissionais, o que exigiria uma abordagem mais a longo prazo, ou seja, a decorrer ao 

longo do ano. Constatou-se também que a utilização que estavam a realizar das TIC 

para a sua integração nos estágios pedagógicos parecia ser manifestamente fraca, 

quando comparada com as potencialidades que estas poderiam, de facto oferecer. 

Exatamente por isso, considerou-se que a integração consolidada de um ambiente 

online, como o b-curso SuperVisão de estágio, traria contributos substancialmente 

positivos para o sucesso do mesmo. 

Verificou-se ainda que os supervisores tinham necessidades específicas no que se 

referia à criação e dinamização de atividades em ambientes online, pelo que considera-

se que uma abordagem, especificamente nesses domínios, poderia ajudá-los não só a 

nível do estágio, garantindo-lhes também competências para o desenvolvimento,  

aperfeiçoamento e apoio das suas atividades letivas no quotidiano. 

A experiência da investigadora enquanto docente, também revelou que há 

necessidade de intervir junto dos estagiários, para que eles compreendam a importância 

do trabalho num ambiente online e das valiosas contribuições do mesmo. 

Se se estabelecer uma relação entre as respostas dos estagiários, seus orientadores 

e supervisores relativamente aos aspetos que manifestaram mais dificuldades durante o 

estágio, percebe-se que existe alguma incoerência em relação a determinados itens, o 

que se pode explicar pelo facto de se ter recolhido as perspetivas de grupo de sujeitos 

diferentes e que por isso têm “olhares” diferentes. Por exemplo, os orientadores e 

supervisores apontam alguma dificuldade, por parte dos estagiários, relativamente ao 

desenvolvimento de atividades de avaliação dos estagiários, enquanto estes não 

consideram que esta seja uma das suas dificuldades. Situação similar ocorre quanto ao 

domínio dos “conteúdos científicos” e “domínio da língua portuguesa”. Relativamente 
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ao acesso a computadores e Internet nas escolas onde decorreram os estágios, os 

estagiários manifestaram haver poucas condições e os orientadores parecem discordar.  

Face à realidade cabo-verdiana no que concerne ao nível académico dos 

professores em exercício no ensino básico e secundário, sabe-se que ainda existem 

professores sem formação académica ao nível do ensino superior e, entre os que a 

possuem, ainda existem professores sem formação pedagógica. Surpreendentemente, no 

caso dos orientadores de estágio, constatou-se que existiam 50% de orientadores com o 

grau de mestrado, o que poderá constituir uma mais-valia a nível do sucesso do estágio 

e da integração dos ambientes online no processo de mediação e dinamização do 

mesmo. Talvez por isso, 20 estudantes estagiários (representando metade da totalidade 

dos inquiridos), menciona que os seus orientadores instigam a pesquisa na Internet para 

informação, aprofundamento de conhecimentos e preparação das suas aulas e afins, o 

que constituem aspetos bastante positivos.  

Por outro lado, considera-se também um aspeto importante o facto de os 

supervisores, durante o seu percurso académico, terem  tido formação pedagógica e 

serem ou mestres ou doutores. Desta forma, entende-se que haverá mais qualidade nas 

intervenções realizadas durante o estágio pedagógico. 

A análise dos dados, permitiu também perceber que os orientadores e 

supervisores, conforme se acabou de mencionar, possuem caraterísticas que apontam 

para um perfil adequado para o desenvolvimento de atividades de supervisão e 

orientação de estágios, designadamente a formação académica, pedagógica e 

experiência prévia na orientação de estágios, tal como previsto pelos normativos da 

Uni-CV, conforme se referiu no capítulo V.  

Quanto à utilização das TIC, pode-se constatar que as percentagens de utilização 

são animadoras. É francamente positivo perceber-se que 72,7% dos orientadores 

“frequentemente” utiliza as TIC para pesquisa de informação e de recursos para 

“preparar materiais pedagógicos para as aulas” e que 90,9% da utilização é realizada 

“para pesquisa de informação para aprofundamento dos conhecimentos”, o que constitui 

uma satisfação muito grande, porque sugere que não há necessidade de realizar um 

trabalho de base e de sensibilização, mas apenas instigar a continuidade, flexibilidade e 

aprofundamento de práticas. Por outro lado, se cerca de 45,5% dos orientadores 

inquiridos já recorrem às TIC para comunicar com os estagiários (por e-mail, Skype, ou 

outra forma), entendeu-se que o surgimento de um ambiente online e, eventualmente a 

criação de uma comunidade virtual de aprendizagem ou comunidade de prática, poderia 
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contribuir para estreitar relações e conhecimentos. Notou-se ainda, quer da parte dos 

estagiários, quer da parte dos seus orientadores alguma desenvoltura com as redes 

sociais, nomeadamente o facebook, o que poderá ser mais uma área a explorar no 

decorrer da IA e que poderá ser extremamente valioso no desenvolvimento das 

atividades, conforme se veio a confirmar no decorrer do b-curso, tal como se destacará 

mais adiante neste capítulo. 

Os dados do “estudo prévio” indiciaram que a maioria dos inquiridos acede à 

Internet em casa, o que representa uma mais-valia para o desenvolvimento das 

atividades na Moodle. Considera-se, portanto, que existem condições para o 

desenvolvimento de trabalhos para fomentar a interação e partilha de conhecimento e 

que a Uni-CV parece começar a “se afirmar como uma Universidade em rede, apoiada 

no uso intensivo das Tecnologias de Informação e Comunicação na gestão, nos 

processos de ensino e de aprendizagem e na investigação” (Santos, Ferreira & Pereira, 

2010, p. 47). 

Este estudo prévio de caraterização geral dos principais agentes interventores do 

estágio pedagógico permitiu assim: 

- Perceber que os estagiários têm orientadores e supervisores qualificados, quer 

científica, quer pedagogicamente e que manifestam vontade de continuar a 

trabalhar com os estágios pedagógicos. 

- Compreender que os estagiários, supervisores e orientadores parecem estar 

atentos à importância da integração das TIC e ambientes online para o 

melhoramento do estágio pedagógico, atendendo a que as utilizam para 

comunicarem entre si (embora ainda com pouca frequência), com os 

estagiários, para a preparação de aulas, correção de trabalhos, investigação, de 

entre outras atividades importantes na área da docência. 

- Identificar as necessidades de formação dos supervisores de estágio no que se 

refere à criação e dinamização de espaços online. 

- Ter uma ideia do número de inquiridos que já tinham sido utilizadores da 

plataforma Moodle. 

- Identificar as principais dificuldades existentes durante o desenvolvimento do 

estágio (na perspetiva dos estagiários, supervisores e seus orientadores), o que 

possibilitou o planeamento/desenho dos conteúdos e atividades do b-curso; 
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- Diagnosticar as condições de acesso às TIC que os estagiários, orientadores e 

supervisores dispõem, o que permitiu ter noção do tipo de atividades que 

poderiam ser desenvolvidas/exigidas (síncronas/assíncronas); 

- Compreender as condições de trabalho existentes nas escolas onde decorrem os 

estágios (mostrou que não existe “uma cultura” de trabalho com recurso às TIC 

nas escolas secundárias, mas que poderão existir condições e sensibilidade da 

parte dos docentes para tal). 

 

9.5. Questionário inicial aplicado aos estagiários participantes no b-curso – ano 

letivo 2012/2013 

Como se referiu, o conjunto de dados recolhidos no “estudo prévio” que se acabou 

de apresentar e discutir foram relevantes para aferir da possibilidade de efetuar um 

estudo da natureza daquele que se pretendia desenvolver mas também para estruturar o 

próprio curso, nomeadamente ao nível dos seus conteúdos e atividades. Entendeu-se 

contudo, que seria aconselhável logo no início da implementação do b-curso 

SuperVisão de estágio, um pouco na lógica da primeira fase do modelo ADDIE, 

referente à análise dos alunos e do contexto de aprendizagem, caraterizar os estudantes 

estagiários que iriam efetivamente estar envolvidos no mesmo, no ano letivo da 

2012/2013 (cf. figura 38), no sentido de confirmar a existência de condições mínimas 

para levar a cabo o projeto e eventualmente identificar aspetos que sugerissem a 

necessidade de alguma reformulação ou alteração do desenho do mesmo ainda numa 

fase inicial. Assim, aplicou-se junto dos estudantes um questionário que se designou de 

“Questionário inicial” de acordo com o processo de recolha de dados representado na 

figura 34. 

Relembra-se que este questionário (cf. apêndice XIII), estruturado essencialmente 

com recurso a perguntas fechadas, visou realizar uma caraterização geral dos 

participantes no b-curso, procurando-se perceber também quais as suas condições de 

acesso à Internet e de acesso a equipamentos informáticos. Tentou-se também perceber 

quais os seus hábitos de trabalho online, qual o tipo de comunicação online que 

estabelecem ou não com os seus professores, além de se procurar aferir da vontade de 

dinamizarem as suas aulas no estágio com recurso às TIC e ambientes online. 
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Figura 38  - Cronograma geral do processo de recolha de dados 

 

Participaram nesta fase do estudo todos os 11 estudantes em processo de estágio 

pedagógico no ano letivo 2012/2013, no contexto da Licenciatura em Ciências da 

Educação – Percurso Desenvolvimento Pessoal e Social na Uni-CV, no Campus do 

Palmarejo, como já foi referido.  

O questionário dirigido aos participantes do b-curso foi aplicado no início das 

atividades, durante o mês de março, após todos os estagiários terem as suas situações 

académicas regularizadas109.  

 

9.5.1. Caraterização biográfica dos estagiários participantes no b-curso 

SuperVisão de estágio – Ano letivo 2012/2013 

No gráfico 21, podemos analisar a frequência de idades e o género dos 

participantes, sendo que quanto à distribuição por sexo, a tendência mantem-se, pois 10 

dos 11 inquiridos, representando 90,9% é do sexo feminino. Apenas um inquirido 

(9,1%) é do sexo masculino. Quanto à distribuição por idade, pode-se ver que a idade 

dos inquiridos está compreendida entre os 23 anos e os 31 anos. Três dos inquiridos 

tinham 25 anos (27,3%) e dois tinham 30 anos (18,2%). Os restantes inquiridos, cada 

um tinha 23, 24, 27, 28, 29 e 31 anos, respetivamente. 

A existência de estagiários com idades superiores às esperadas para este nível de 

ensino, é um fator habitual em Cabo Verde, dado que muitos estudantes custeiam os 

seus próprios estudos, o que faz que possam ingressar no ensino superior um pouco 

mais tarde, numa altura em que as poupanças efetuadas e/ou a situação profissional lhes 

permite essa situação. Assim, a média de idades dos 11 estagiários era de 27 anos, o que 

comprova a situação anteriormente referida. 

                                                                 
109 Ocorre que alguns dos estudantes iniciam a frequência das disciplinas requeridas para finalizar a sua licenciatura, 

sem a situação regularizada a nível de propinas, o que faz com que não sejam  integrados nos núcleos de estágio, até 

que essa situação se regularize.  
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Relativamente ao concelho de residência fora do período de aulas, pode ver-se que 

a maior parte dos inquiridos (45,5%) reside na cidade da Praia. Dois inquiridos (18,2%) 

residem em S. Filipe-Fogo e a mesma percentagem reside no concelho de Santa Cruz. 

Apenas um inquirido reside em Santa Catarina e outro no concelho de Espargos, ilha do 

Sal (cf. gráfico 21). Estas informações eram importantes para se perceber, a abrangência 

que esta intervenção poderia ter, posteriormente, nas práticas pedagógicas futuras nas 

várias ilhas do país, caso os professores estagiários viessem num futuro próximo a 

exercer a sua atividades em escolas perto do local de residência habitual. 

Quanto ao concelho de residência no período de aulas, é de salientar que a maioria 

dos inquiridos (90,9%) residia na cidade da Praia e apenas um inquirido residia no 

concelho de Santa Cruz. Estas informações eram determinantes para melhor se 

compreender o tipo de acesso à Internet e eletricidade (estas condições variam 

muito no país de concelho para concelho) que estes estagiários poderiam ter na sua 

área de residência, já que os dados obtidos no ano letivo anterior, mostraram um 

início de uma tendência do acesso à Internet realizado a partir de casa. 

 

 
Gráfico 21 - Concelho de residência dos estagiários fora do período de aulas 

 

Uma vez que é relativamente comum encontrar entre os estudantes das 

licenciaturas em ensino alguns que são, ou já foram professores, entendeu-se ser 

relevante questionar os estagiários sobre essa questão. Assim, constatou-se que a 

maioria dos indivíduos, correspondendo a 7 inquiridos (63,6%) nunca foi docente. 

Havia, no entanto quatro inquiridos (36,4%) que já tinham lecionado antes e que 

mantinham as suas funções em paralelo com o estágio, pelas razões apontadas 

anteriormente. Note-se que esta situação não é estranha em Cabo Verde onde ainda 

existem números consideráveis de professores a lecionarem nomeadamente, no ensino 
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básico110, sem possuírem habilitações académicas ao nível universitário. Esse era o caso 

destes estudantes estagiários formados pelo antigo Instituto Pedagógico, atual Instituto 

Universitário de Educação (IUE), que oferecia, até recentemente, apenas formações 

médias, pelo que esses estudantes teriam de se candidatar à Uni-CV para o acesso a  em 

uma formação superior a nível de licenciatura (situação que atualmente já se alterou, 

atendendo a que o IUE já oferece complementos de licenciatura).  

 Por outro lado 63,6% dos estagiários (representando 7 estagiários), não tinham 

experiência prévia na área da docência, sendo que 36,4% (o equivalente a 4 estagiários) 

tinham essa experiência. Quando questionados sobre o seu “estatuto” (trabalhador 

estudante ou estudante), obteve-se dados um pouco contraditórios, sendo que a maioria 

dos inquiridos, ou seja, sete (63,6%), responderam que não eram trabalhadores 

estudantes, enquanto dois inquiridos (18,2%) responderam que eram trabalhadores 

estudantes e dois inquiridos (18,2%) não responderam a esta questão. Depreendeu-se 

que dois dos estagiários que não responderam a esta questão, poderiam fazer parte do 

grupo dos estagiários que na questão anterior referiram terem experiência como 

docentes.  

Os estagiários que se encontravam ainda a trabalhar como professores tinham 

entre 5 e 8 anos de experiência docente. Dois outros reportaram terem poucos meses de 

experiência docente e não estarem a trabalhar no momento, o que acaba por dar uma 

resposta à questão anterior. 

Notou-se aqui quase que um equilíbrio entre os estagiários que trabalhavam 

e os que não o faziam, atendendo a que quatro deles eram trabalhadores 

estudantes e sete dedicavam-se exclusivamente aos estudos. As observações e 

conversas informais realizadas, permitiram constatar que estes últimos 

naturalmente manifestavam menos ansiedade e stress, durante o desenvolvimento 

da estágio e de todo o processo envolvido. 

À partida, os estagiários que lecionavam em outras escolas poderiam ter pré-

requisitos importantes para um melhor desenvolvimento da prática pedagógica no 

estágio, o que foi confirmando apenas em algumas áreas e situações específicas 

durante esse processo. Contudo, verificou-se que, no que se refere à utilização das 

TIC, essas condições não foram determinantes para o melhor desenvolvimento das 

suas atividades, comparativamente a outros colegas, podendo-se considerar que 

                                                                 
110 Segundo os principais indicadores da educação de 2012/2013, existem 145 professores no concelho de Santa 

Cruz e 387 professores na cidade da Praia que apenas possuem o ensino médio (Ministério da Educação e Desporto, 

2013, Ensino Básico, para.9) 
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terão, até certa medida, terem-se assumido como condicionantes, pelo menos no 

que se refere às questões relacionadas com o tempo. 

 

9.5.2. Os estagiários e a sua relação com as TIC - Ano letivo 2012/2013 

Um dos aspetos determinantes para se conseguir entender o nível de adesão e 

participação dos estagiários nas atividades envolvendo as TIC passa por se conhecer as 

condições de acesso à tecnologias e serviços necessários. Os dados recolhidos 

permitiram verificar que, à partida, todos os estudantes tinham acesso à Internet, 

nomeadamente através de dispositivos móveis, o que se antecipou como um fator 

extremamente positivo para a implementação do b-curso.  

Em relação ao acesso à Internet, a maioria dos inquiridos (72,7%), afirmava já ter 

acesso à Internet em casa, sendo que o acesso era maioritariamente realizado através dos 

dispositivos móveis, confirmando a mesma tendência verificada junto dos estagiários, 

orientadores e supervisores participantes no estudo prévio realizado. Entendeu-se que 

este aumento do acesso à Internet em casa, que não ocorria, por exemplo em 2010 (cf. 

Santos, Ferreira & Pereira, 2010),  sendo que deve-se muito aos dispositivos móveis de 

acesso à Internet, que atualmente são vendidos no país a preços bem competitivos, 

conforme referido anteriormente. 

No que diz respeito ao tipo de computador que os inquiridos dispunham, 

percebeu-se que quatro estagiários (36,4%) tinham o seu próprio computador portátil, 

dois deles (18,2%) utilizavam um computador portátil que não era seu e um inquirido 

possuía um computador fixo (próprio). Quatro estagiários não responderam a esta 

questão. Mais adiante neste capítulo, constatou-se que esses estudantes correspondem 

aos estagiários que não tinham computador pessoal.  

Em síntese, seis estagiários utilizaram, a nível pessoal, computadores portáteis, 

um utilizava um computador de secretária e quatro não tinham computador para uso 

pessoal. Verificou-se contudo que todos os estagiários tinham acesso à internet, mesmo 

aqueles que não possuíam computador, tendo-se constatado que nesses casos um dos 

inquiridos recorria à Uni-CV com esse propósito, outro inquirido trabalhava na casa dos 

familiares e nos cybers cafés. Um dos estagiários respondeu que se deslocava à casa da 

irmã para esse efeito e, finalmente, o outro inquirido referiu que se deslocava à casa do 

irmão. 

Estas informações foram determinantes para se compreender as eventuais 

dificuldades com que estes estagiários se poderiam confrontar durante a implementação 

do b-curso, procurando-se logo nesta fase procurar alternativas de superação a essas 
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situações, que habitualmente estavam relacionadas com o melhoramento das condições 

de acesso na Uni-CV, as quais conforme se apresentou durante este capítulo, geraram 

também situações de alguma ansiedade e revelaram-se manifestamente problemáticas. 

No que se refere ao acesso à Internet, constatou-se que a maioria (63,6%, o 

equivalente a 7 estagiários), ao contrário do que seria de esperar, acedia “várias vezes 

por semana”, sendo que apenas 36,4% (o correspondente a 4 estagiários), acedia 

diariamente. Ora, uma vez mais, entendeu-se, pelas conversas e observações 

informais realizadas, que este facto poderá estar relacionado com os múltiplos 

papéis (mães/pais, estagiários, professoras(es) e/ou funcionários(as) que os 

estagiários ocupavam, o que acabou por limitar muito o seu tempo, assim como 

eventualmente exigir outro tipo de gestão financeira (até porque nesta fase de 

estágio os gastos com a preparação dos materiais/recursos para utilização nas 

aulas é mais exigente), influenciando na frequência de acesso à internet (que 

também originava gastos, por menores que sejam). 

Quando questionados sobre os serviços ou equipamentos de que dispunham, 

constatou-se também que todos tinham telemóvel, email e tinham acesso a redes sociais, 

designadamente o Facebook, conforme se pode analisar no gráfico 22. Das observações 

e conversas informais com os estagiários, percebeu-se ainda que alguns estagiários 

criaram o seu primeiro endereço de email ou página no Facebook, com a ajuda dos 

colegas, na semana que mediou a apresentação do projeto aos estagiários e a aplicação 

do questionário. Contudo, veio a constatar-se que os dois estagiários que criaram página 

do Facebook, no contexto deste projeto manifestaram uma menor atividade do que os 

restantes colegas na utilização do mesmo ao longo do estágio. 

Observou-se ainda que os telemóveis que alguns estagiários tinham, não 

garantiam o acesso à Internet. 

 

 

Gráfico 22  - Equipamentos ou serviços que os estagiários dispunham 
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Quando questionados sobre as suas competências a nível tecnológico, constatou-

se que a maioria dos inquiridos (90,9%, o equivalente a 10 estagiários) considerou ter 

competências médias/razoáveis. Apenas um inquirido se autointitulou um “bom” 

utilizador do computador e da Internet.  

Estes dados foram relevantes para contextos educativos como este, onde ainda se 

assiste a casos de estudantes (cada vez menos) que apenas começam a ter acesso às TIC 

quando ingressam no ensino superior. 

Por uma questão de conhecimento das principais atividades que os estagiários 

tinham online, procurou-se saber o que realmente faziam quando estavam online, sendo 

que da lista de opções facultadas, um mesmo indivíduo, habitualmente realizava mais de 

um tipo de atividades. Assim, dos 11 inquiridos, 8 (representando 81,8% dos 

estagiários) referiaram que frequentemente utilizam o computador para fazer 

“apresentações no Power Point para apresentar trabalhos”, havendo 5 inquiridos que 

referiram que quando estavam online, apenas se limitavam a “navegar”, o mesmo 

número de inquiridos (5 estagiários) afirmaram que “descarrega vídeos e/ou músicas”, 

um destacou que frequentou cursos com recursos a Ambientes Virtuais de 

Aprendizagem (Ex.: Moodle, Blackboard, Claroline, etc.). Igual número de inquiridos 

(1) diz que costumava adquirir produtos online e quatro estudantes estagiários 

afirmaram ainda que habitualmente “jogavam”. Saliente-se, no entanto, no que concerne 

à frequência de cursos online, tal como um dos estudantes destacou, não se verificou, no 

decorrer do b-curso, indícios relacionados com esse tipo de atividade. 

Ambicionando-se saber que atividades os estudantes realizaram com maior 

frequência quando utilizavam o computador, solicitou-se que identificassem apenas 

duas das atividades que realizassem habitualmente. Conforme se pode ver com base na 

análise do gráfico 23, 6 inquiridos (45,5%), “interagem em redes sociais (facebook), 3 

inquiridos (27,3%) interagiam através chat”, um inquirido (9,1%), “interage através do 

Skype ou de um serviço similar e em redes sociais” e dois inquiridos (18,2%) afirmaram 

“pesquisar para as aulas da escola onde íam fazer o estágio.” Uma percentagem 

considerável de estagiários (81,9%, representando 8 indivíduos) “pesquisam 

informações para as aulas na universidade”. Notou-se aqui um forte interesse dos 

estudantes pela pesquisa de informação para as aulas na universidade e pela 

interação online, as quais representam duas “atividades” importantes nesta fase da 

sua vida académica, nomeadamente tendo em vista a fase de realização de estágio 

pedagógico que estavam a iniciar.  
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Gráfico 23  – Atividades realizadas, com mais frequência, pelos estudantes quando estão online 

 

A leitura do gráfco 24 mostra que a maioria dos inquiridos (63,6%, 

correspondendo a 7 estagiários) costumava comunicar-se com os seus professores tanto 

por e-mail como através das redes sociais (facebook; twitter, etc.). Três inquiridos 

(27,3%) utilizaram apenas e-mail e apenas um inquirido mencionou que nunca se 

comunica online com os seus professores, facto que veio a comprovar-se mais tarde no 

decorrer do b-curso face às resistências iniciais à mudança de comportamento, que 

acabou por ocorrer, a médio prazo e com algum custo. 

 

 

Gráfico 24  – Comunicação dos estagiários online com os professores 

 

No que diz respeito à utilização das TIC durante o percurso académico, 

constatou-see que oito dos inquiridos (81,8%) recorriam “frequentemente” às TIC e dois 

(18,2%) responderam que o faziam “às vezes”. Porém, quando questionados sobre a 

utilização da plataforma Moodle, a maioria dos inquiridos (90,9%)  referiu “nunca” a ter 

utilizado. Apenas um inquirido afirmou já ter sido utilizador. 

O único inquirido que referiu já conhecer a Moodle, revelou que tal estava 

relacionado como facto de ter trabalhado com essa plataforma no âmbito da sua 

licenciatura, na disciplina de “Estudo de Caso”. Esta constatação afigurou-se curiosa, 
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atendendo a que os restantes colegas estagiários também fizeram essa disciplina no 

mesmo ano e, portanto, nas mesmas condições, mas apenas este se referiu a essa 

situação.  

Quanto à vontade de enriquecer as suas práticas letivas durante o estágio com 

recurso às tecnologias educativas, percebeu-se que a totalidade dos inquiridos 

encontrava-se disponível para tal, o que representava uma abertura à inovação neste 

domínio, o que constituiu de imediato, um ganho. Ainda, todos os inquiridos 

demostraram interesse em participar em ações de formação/atividades que 

possibilitassem o aprofundamento das competências, designadamente no que concerne à 

utilização das TIC na educação. 

Finalmente, quando questionados sobre como poderiam recorrer às TIC para 

dinamizar três atividades nas escolas onde iriam fazer o estágio, sentiu-se que houve 

algumas dificuldades na elaboração das respostas, que entendeu-se, estarem 

relacionadas com o desconhecimento geral dessas questões, provavelmente porque 

durante o seu percurso académico na Uni-CV e mesmo no caso dos estagiários com 

alguma prática docente, a integração das TIC nas atividades docentes não tem sido uma 

prática recorrente em CV, sendo-lhes difícil imaginar contextos pedagógicos de 

utilização das TIC na escola e na sala de aula. A análise das respostas facultadas 

mostrou que a “perspetiva de atividade” mais apontada (5 indivíduos) foi a utilização do 

power point para a dinamização das suas aulas nas escolas secundárias, seguindo-lhe o 

visionamento de filmes (3 inquiridos), utilização do quadro interativo, da Moodle e 

criação de páginas na web (cada opção com duas respostas), de alguma forma 

mimetizando as suas experiências com as TIC ao nível da Uni-CV. Parece realmente 

haver necessidade de um investimento na formação de modo a mostrar aos futuros 

docentes todas as potencialidades que as tecnologias educativas podem oferecer. 

 

9.5.3. Síntese da discussão dos dados decorrentes do questionário inicial aos 

estagiários do ano letivo 2012/2013 e suas implicações 

A análise do questionário inicial, permitiu perceber que a média de idades dos 

estagiários é de 27 anos, sendo que à partida, terão disponibilidade e interesse pelos 

ambientes online, procurando tirar proveito dos mesmos para o desenvolvimento das 

suas atividades em contexto de sala de aula. Percebeu-se que em termos de repercussão 

da ação, a maioria dos estagiários residia em Santiago, pelo que aqueles que já 

trabalham na docência, poderão disseminar este tipo de práticas nas suas escolas, caso 
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estas tenham condições tecnológicas adequadas, nomeadamente como as preconizadas 

pelo programa Mundu Novu. Os estagiários que vivem nas outras ilhas (Fogo e Sal), 

poderão também instigar este tipo de hábitos de trabalho junto dos seus colegas nas 

escolas. Por outro lado, atendendo a que a maioria dos estagiários dos estagiários (sete 

indivíduos) nunca exerceu funções docentes, considera-se que os ambientes online, 

poderão ajudar no complemento de informações para o bom desenvolvimento dessa 

tarefa e em ações futuras no âmbito da sua profissionalização. 

Perceber-se que dos 11 inquiridos apenas cinco tinham computador portátil, 

pessoal, onde pudessem tranquilamente trabalhar e aceder à Internet, acabou por ser um 

dado alarmante, atendendo a que poderia realmente limitar o trabalho no b-curso e 

mesmo na prática pedagógica. Se a Uni-CV ou as escolas onde o estágio decorreu 

apresentassem alternativas cabais para estas situações, constituíra uma mais-valia para 

estes estagiários, o que infelizmente não ocorreu, conforme se apresenta adiante neste 

capítulo. 

Todavia, percebeu-se que os estagiários reuniam as condições mínimas para a 

frequência de um curso num ambiente online, conforme apontado por Peres e Pimenta 

(2001). 

Não obstante, o ter ou não computador próprio, constatou-se que os estagiários 

recorriam à Internet móvel, que ajudava particularmente nos casos dos estagiários que 

eram trabalhadores estudantes e cujo tempo era mais limitado, podendo trabalhar 

sobretudo à noite. Os dados apontam ainda no sentido de que os estagiários que não 

tinham computador deslocaram-se à casa dos irmãos e também acediam à Internet 

através dos dispositivos móveis.  

Apesar do aumento do acesso à Internet por parte destes estagiários, percebeu-se 

que apenas um pequeno grupo (quatro indivíduos) acediam diariamente. Este dado 

suscitou alguma surpresa, pois, atendendo à natureza dos trabalhos, entendia-se que 

seria necessário a mudança radical de comportamentos por parte dos estagiários que 

antes do b-curso não acediam muito à Internet. Pelo que se entendeu que esses, apesar 

de acederem várias vezes por semana, ainda não sentiam necessidade de aceder 

diariamente. 

Genericamente os estagiários aumentaram os hábitos de navegação online 

aquando a implementação do b-curso, bem como sentiram-se motivados a criar a 

sua página pessoal no facebook. Os que o fizeram na sequência do b-curso, 

acabaram por não a dinamizar e, apesar de todos os estagiários terem conta de 
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email, as tentativas de contacto por essa via, também não se revelaram produtivas, 

atendendo a que que pelo menos dois estudantes, manifestaram algumas 

dificuldades a esse nível. Assim, a comunicação efetivamente foi sobretudo 

realizada via Moodle, o que foi de encontro com os pressupostos iniciais. 

Não obstante, no que diz respeito à utilização das TIC durante o percurso 

académico na Uni-CV, viu-se que a maioria (oito estagiários) recorria “frequentemente” 

às mesmas, sendo que notou-se um grande interesse dos estagiários essencialmente pela 

pesquisa e interação online, que se afiguraram como duas “ações” verdadeiramente 

importantes nesta fase da formação inicial destes jovens e importantes para a fase 

seguinte, designadamente na sua profissionalização.  

Segundo a maioria (oito indivíduos) dos estagiários a principal atividade 

realizada com recurso às TIC eram as “apresentações no Power Point para apresentar 

trabalhos”, o que era naturalmente compreensível, em consequência das aulas na Uni-

CV, onde habitualmente se exige a pesquisa e apresentação de trabalhos, confirmando 

os ideais apontados por Fosnot (1999), que remetem pata a continuidade da reprodução 

por parte dos novos docentes, do tipo de dinâmicas a que foram habituados durante a 

sua formação inicial.  

A experiência em ambientes online, tal como se previa, era quase nula, apesar de 

um dos estagiários ter referido que já conhecia a Moodle. 

Pôde-se constatar que havia uma vontade generalizada por parte deste 

grupo para enriquecer as suas práticas pedagógicas durante o estágio com recurso 

às tecnologias educativas, bem como havia um forte interesse em participar em 

ações de formação/atividades que possibilitassem o aprofundamento dessas 

competências, designadamente no que concerne à utilização das TIC na educação. 

Esta abertura para o enriquecimento das competências destes estagiários não 

poderá ser desvalorizada, sendo que deve-se criar condições para que tal ocorra. 

Percebeu-se ainda que existia algum desconhecimento sobre as possibilidade de 

potencializar as TIC na educação, o que é manifestamente compreensível, atendendo ao 

fracos hábitos de trabalho com as TIC e ambientes online que estes estagiários 

experienciaram ao longo da sua permanência no sistema educativo cabo-verdiano. 

Confirmando-se algumas das informações inicialmente obtidas, que motivaram a 

análise, o desenho e desenvolvimento do b-curso, passou-se à fase do modelo ADDIE, 

referente à implementação do b-curso SuperVisão de estágio como se descreve no 

capítulo VIII, apesar de se saber que as condições identificadas relativas, por exemplo à 
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conectividade, Internet e equipamentos, poderiam influenciar no desenvolvimento do 

mesmo. Estando reunidas as condições mínimas para o desenvolvimento do b-curso 

(Peres & Pimenta, 2011; Rosenberg, 2002), este estava pronto a ser disponibilizado aos 

estagiários, conforme foi apresentado no capítulo VIII. 

Os resultados que se apresentam de seguida, reportam à avaliação intermédia 

realizada sensivelmente a meio do b-curso. 

 

9.6. Questionário intermédio aplicado aos estagiários participantes do b-curso – 

Ano letivo 2012/2013 

Respeitando as indicações do modelo ADDIE, que estipula a necessidade de 

uma monitorização e avaliação dos cursos ou outras iniciativas de formação, procedeu-

se a uma monitorização do b-curso ao longo de todo o desenvolvimento do mesmo, 

nomeadamente através das observações e conversas informais. Contudo, entendeu-se 

que poderia ser relevante realizar uma avaliação intermédia, com recurso a um 

questionário (cf. apêndice XIV), de modo a ajudar a obter informações importantes que 

pudessem apontar no sentido da necessidade de introduzir reajustes que se pudessem 

revelar adequados, percecionando como desejável “rever e avaliar cada fase, garantindo 

que o produto resultante é o que seria de esperar” (Peres & Pimenta, 2011, p. 24). É 

justamente uma dessas avaliações que se passa a apresentar e que se designa de 

“avaliação intermédia”, efetuada com base num questionário, sendo que no decorrer de 

todo o b-curso, momentos mais espontâneos e menos formais foram sendo realizados 

essencialmente com recurso aos fóruns e também através da observação, assim como 

através de conversas informais com os participantes, conforme referido. Este processo 

articulou-se com o modelo de IA selecionado para esta investigação conforme se tem 

vindo a referenciar (o ciclo de ação reflexão adaptado de McNiff, destacado no capítulo 

VI), sendo que após a observação do desenvolvimento das atividades, procedeu-se à 

reflexão, que ocorreu também sob a forma desta avaliação intermédia, conduzindo 

novamente a uma ação (correspondendo aos reajustes no b-curso) e novamente a uma 

avaliação (ver figura 13) para um ajuste de ações, rumo a novas direções, tal como 

aponta o modelo. 

 No cronograma apresentado na figura 39, remete-se para a fase de recolha de 

dados intermédia, realizada no decorrer do b-curso, onde se procurou aferir da 

adaptação dos estagiários ao b-curso, bem como analisar a necessidade de realização de 

alterações no b-curso. As conversas e observações informais que acompanharam esta e 
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as fases seguintes de recolha de dados, serão analisadas, conjuntamente com as 

entrevistas realizadas para a avaliação geral da ação, no sentido de poderem ajudar a 

explicitar alguns aspetos específicos. 

 

 

Figura 39  - Cronograma geral do processo de recolha de dados 

 

Atendendo a que os sujeitos inquiridos, participantes na ação, são os mesmos 

que foram já caraterizados do ponto de vista biográfico, através do questionário 

aplicado no início do b-curso, focar-se-á na segunda secção do questionário, que contém 

os elementos mais pertinentes neste momento da avaliação intermédia. 

 

9.6.1. Os estagiários e a sua relação com as TIC e com o b-curso SuperVisão de 

estágio 

No que diz respeito à frequência de acesso à Internet, todos os inquiridos são 

unânimes em considerar que esta aumentou desde o início do estágio pedagógico., pelo 

que foi solicitado aos estagiários que assinalassem as razões que os levaram a aumentar 

a sua frequência de uso da internet. Assim, tendo em consideração as caraterísticas dos 

estudantes optou-se por lhes solicitar que assinalassem de entre um conjunto de 

possíveis razões aquelas com as quais se identificavam. Foi também dada a opção de 

indicarem outras possíveis razões para esse aumento do acesso à internet. Contudo, 

nenhum estudante assinalou qualquer outra razão para além das que lhes foram 

apresentadas. Os estudantes podiam optar, para cada item, por identificar o nível de 

importância desse item no que concerne ao aumento do seu acesso e uso da internet, 

face a uma escala de 3 níveis – “nada importante”, “importante” ou “muito importante”. 

Dez dos estagiários pronunciaram-se relativamente a todos os itens, contudo um 

estagiário apenas de pronunciou relativamente a alguns dos itens em causa. Por essa 

razão optou-se por, no gráfico 25 em que se registaram as respostas referentes aos 

vários itens, colocar à frente de cada item o número de respondentes. 
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Gráfico 25 - Razões do aumento do acesso à Internet por parte dos estagiários participantes no b-curso 

 

Todos os estagiários manifestaram a “necessidade de pesquisar para as aulas” 

como tendo sido um fator muito importante para o aumento da frequência de acesso à 

Internet, sendo aliás o único item relativamente relativamente ao qual as respostas 

foram absolutamente unânimes. 

Três dos itens considerados estavam  relacionados com as questões da 

necessidade de comunicação entre os diversos participantes no estágios (supervisora, 

orientadores e estagiários). A este nível verificou-se que todos os estagiários  

valorizaram a oportunidade de contactarem com a supervisora através da internet, pois 

todos eles consideraram essa possibilidade como uma razão “importante” ou “muito 

importante” para terem passado a usar mais a internet. 

No que se refere à comunicação com o orientador, notou-se que esta era não era 

relevante, na medida em que a maioria dos inquiridos, ou seja, seis indivíduos (60%) 

classificava-a de “nada importante”. Dos outros quatro estagiários respondentes, dois 

consideraram esta comunicação “importante” e  dois como “muito importante”, 

entendendo-se assim que no seio de dez estagiários apenas quatro se comunicavam 

online com os seus orientadores. Estas informações vão ao encontro das dificuldades 

que se sentiram em tentar integrar os orientadores no b-curso, pois apesar de serem 

apenas três, apenas um deles manifestou mais hábitos de navegação online, sendo que 

um deles não dispunha de um computador próprio, acedendo à Internet apenas nos 
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computadores na escola onde lecionava (o que limitou a disponibilidade e abertura para 

participar em iniciativas que exigissem trabalho com ambientes online). 

No que se refere à comunicação com os colegas de estágio, verificou-se que a 

maioria, ou seja, oito dos inquiridos atribuíam o aumento do acesso à Internet também à 

necessidade de comunicar com os colegas, sendo que dois deles consideraram  este um 

aspeto muito importante. Dois dos estagiários manifestaram perspetiva diferente 

assinalando mesmo que essa possibilidade era “nada importante”. Um dos estagiários 

não respondeu a esta questão. Apesar da possibilidade de contacto com a supervisora ser 

globalmente valorizada pelos estagiários e uma das razões pelas quais estes passaram a 

aceder mais à Internet, esta tendência foi semelhante em relação aos colegas de estágio, 

o que representeou a superação da limitação da comunicação identificada no “estudo 

prévio” e contribuiu para o alcance de uma das motivações iniciais desta IA. Não 

obstante, o mesmo não se verificou com a maioria dos estagiários no que concerne à 

comunicação com os orientadores, sendo que apenas 4 apontam esse aspeto como 

importante/muito importante. 

Três outros itens apresentados como possíveis razões para o aumento da 

frequência de uso da Internet estavam relacionados com as atividades científico 

pedagógicas que os estagiários poderiam desenvolver online, envolvendo 

nomeadamente o acesso a  diferentes tipos de recursos documentais e a realização de 

atividades propostas pela supervisora de estágio. 

Todos os 11 estagiários consideraram que a “necessidade de desenvolver 

atividades na plataforma” Moodle foi um elemento “muito importante” (7 estagiários) 

ou “importante” (4 estagiários), representando a razão para o aumento da sua frequência 

de acesso à internet. 

No que concerne à “consulta de documentos inerentes ao estágio”, como 

elemento promotor de um maior acesso à internet todo os estagiários consideram ter 

sido uma razão/motivação “muito importante” (5 estagiários) ou “importante” (6 

estagiários), o que demostrou a utilidade do espaço para colmatar algumas das 

dificuldades identificadas no questionário prévio.  

Quanto à consulta de recursos disponibilizados na plataforma com vista à 

dinamização de aulas a lecionar pelos mesmos, a quase totalidade dos estagiários, 

considerou esse um aspeto “muito importante” (6 estagiários) ou “importante” (4 

estagiários). Apenas um inquirido realçou que para ele esse não foi um motivo para 

aceder com maior frequência à Internet. As conversas e observações informais 

realizadas, permitiram constatar que, de facto, os estagiários que não eram trabalhadores 
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estudantes, aproveitaram  muito mais os recursos disponibilizados no b-curso, 

atendendo a que consultaram realmente muito mais os recursos disponibilizados, quer 

para a planificação e dinamização das suas aulas, quer para a elaboração dos seus 

portefólios e até mesmo para melhor compreensão dos principais normativos do estágio 

pedagógico. 

Os outros dois itens da questão estavam relacionados com as questões mais 

sociais proporcionadas pelos ambientes online, pelo que solicitou-se aos estagiários que 

referissem se a Moodle tinha contribuído para a sua distração e/ou motivação. 

Verificou-se que sete estagiários (70% dos inquiridos) consideraram o acesso aos fóruns 

com vertente mais social da Moodle “importante”, sendo que três inquiridos (30%) 

salientaram que o consideraram “muito importante” e um dos inquiridos não respondeu 

a esta questão. O fórum de socialização, conforme se destacou no capítulo VIII, teve 

um impacto muito positivo a nível da interação, partilha e entre ajuda no grupo, 

percebendo-se que efetivamente poderá ter representado um espaço onde o 

estagiário encontrou algum ânimo, motivação, incentivo e ajuda para a 

prossecução das suas atividades. 

Ao tentar-se perceber quantos destes inquiridos recorreram às redes sociais, 

designadamente ao facebook, para descontrair e trocar impressões mais informais, uma 

análise ao gráfico 26, mostrou que cinco inquiridos (50%) consideraram esta rede social 

“importante”, enquanto quatro (40%) declararam que esta era “muito importante”. Um 

inquirido salientou não a considera relevante e um indivíduo não respondeu a esta 

questão.  

Os dados obtidos apontam no sentido de que os estagiários recorriam mais 

aos fóruns na Moodle para socialização/descontração no contexto do estágio do que 

propriamente ao facebook, o que acabou por constituir um dado inesperado, pois 

pensava-se que a tendência seria a oposta. Todavia, houve de facto em paralelo, 

alguma interação dos estagiários no facebook, sendo este mais utilizado como um 

recurso para a obtenção de respostas imediatas e urgentes. 

Recorde-se que, embora se tenha facultado aos estagiários a possibilidade de 

indicarem outras razões, que não as apresentadas sob a forma de itens, para se ter 

registado um aumento da sua frequência de acesso à Internet, nenhum deles acrescentou 

qualquer outro tipo de razão.  

Como se referiu anteriormente o questionário intermédio incluía um conjunto de 

questões abertas de modo a melhor captar as perspetivas dos estagiários sobre o b-curso. 
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Assim, procedeu-se, de seguida, a uma análise do conteúdo das respostas abertas 

procurando unidades de sentido que revelassem as perspetivas individuais ou 

partilhadas por vários estagiários. Procurou-se ir ilustrando a análise e conclusões que 

se foram chegando, com transcrições retiradas das respostas dos estagiários. Por 

questões de anonimato e confidencialidade, foram atribuídas aqui nesta fase de análise, 

letras aleatoriamente a cada dos estagiários. Mais adiante, quando se recorre a estes 

mesmos estagiários, para proceder a análise de conteúdo das entrevistas, atribuir-se-á 

uma nova codificação, evitando assim a associação a esta. 

Uma das questões abertas que se considerou importante incluir no questionário 

relacionava-se com a perceção que os estagiários tinham relativamente ao contributo 

que a Moodle (o espaço b-curso) estava a ter, em termos de sucesso do estudante no seu 

processo de estágio. Apenas um dos estudantes optou por não responder a esta questão 

pelo que se analisaram as respostas dos restantes dez. As respostas foram categorizadas 

em função das áreas que emergiram da leitura das unidades temáticas do discurso dos 

estagiários. 

Um dos aspetos que ressaltou desta análise é o facto de todos os dez 

estagiários que responderam a esta questão se terem manifestado no sentido de 

que a existência do espaço na Moodle estava a contribuir para seu sucesso na 

realização do estágio. Uma análise pormenorizada das suas respostas111 permitiu 

identificar um conjunto de categorias de fatores que contribuíram para essa perceção. 

Um das categorias criadas foi o apoio com os planos de aula, pois constatou-se 

que a maioria (7 dos 10 respondentes) dos estagiários considerou esse aspeto 

fundamental para o sucesso do seu estágio, conforme se evidencia com as transcrições 

de elementos das respostas obtidas:  

 

EA - “Através de certas actividades que concretizamos sinto que ajuda muito em relação ao 

estágio, principalmente relativo ao plano de aulas.” 

ED – (…) “disponibilização dos planos de aulas das colegas e os link que podem ter assuntos 

relacionados com os conteúdos trabalhados no estágio.” 

EH – “(…) também a depositação do plano de aula de núcleos diferentes e a correcção e achega 

dado pela supervisora e colegas e sugestões feitas.” 

EI – “(…) e de como elaborar o plano de aula com sugestões dos colegas e da professora.” 

EB– “Tem contribuído de uma boa forma, pois estou a ver as aulas dos colegas; consulta de 

documentos disponíveis.” 

EM - “Através de certas atividades que concretizamos sinto que ajuda muito em relação ao 

estágio principalmente relativos ao plano de aula”. 

 

                                                                 
111 Estas foram transcritas tal como constam  nos questionários, por se considerar útil para melhor compreender os 

participantes do estudo. Assim, encontra-se algumas gralhas, próprias do contexto, onde a maioria destes estudantes 

apenas fala português na Uni-CV. 
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A análise de dados permitiu também identificar uma categoria de respostas que se 

designou por obtenção de feedback, muitas vezes com referência à supervisora, mas 

também aos colegas: 

 

EH – “(…)a depositação do plano de aula de núcleos diferentes e a correcção e achega  dado 

pela supervisora e colegas e sugestões feitas.” 

EC – “(…) como elaborar o plano de aula com sugestões dos colegas e da professora.” 

EE - “ A moodle contribui para o sucesso do meu estágio (…) a supervisora faz correcções de 

emidiato  [gralha de redação do estagiário], as colegas também apresentam as suas opiniões” 

EJ - “O moodle tem contribuído bastante para o sucesso do meu estágio pedagógico porque se 

estou com algumas dificuldades para a dinamização das minhas aulas entro no moodle e graças à 

nossa supervisora, que dá nos sempre feedback, (…) dá-nos feedback para a dinamização das 

aulas.” 

EF - “ A moodle contribui para o sucesso do meu estágio (…) e a supervisora faz correcções de 

emidiato [gralha de redação do estagiário], as colegas também apresentam as suas opiniões. 

EM -  “Contribuiu bastante porque aprendi com os outros colegas, ou seja, os trabalhos dos 

colegas, os planos de aula, o feedback da supervisora, se não fosse a moodle de certeza, ou quase 

certeza que não teria assim grande sucesso.” 

 

Um outro aspeto referenciado (por 7 dos 10 estagiários que responderam) como 

importante para o sucesso no processo de estágio, prende-se com a vantagem decorrente 

da possibilidade acrescida de partilha de documentos e informações 

 

EF - “A moodle tem contribuído muito para o sucesso do estágio pedagógico porque há trocas de 

informações, documentos, de ideias, de como trabalhar algumas temáticas e de como elaborar o 

plano de aula com sugestões dos colegas e da professora.” 

EB - “Devido a partilha de muitas informações e documentos (…)” 

EI - “A moodle tem contribuído muito para o sucesso do estágio pedagógico porque há trocas de 

informações, documentos, de ideias, de como trabalhar algumas temáticas (…)” 

ED - “ A moodle contribui para o sucesso do meu estágio uma vez que a supervisora disponibiliza 

alguns documentos ali e quando presisamos [gralha de redação do estagiário] vamos consultar. 

(…).. 

EE - “O moodle tem contribuído bastante para o sucesso do meu estágio pedagógico, porque 

quando entro vou ver os documentos que foram facultados (…)” 

EM - “Na medida em que lá posso encontrar algumas informações e documentos úteis para o 

trabalho no estágio.” 

EA – “Tem contribuído de uma boa forma, pois estou a ver as aulas dos colegas, consulta de 

documentos disponíveis.” 

 

Outra categoria que se sentiu necessidade de criar foi a referência ao apoio dos 

colegas na Moodle, ( com 5 referências), cujas unidades de sentido que o espelham são 

identificadas de seguida.  

 

EE – “(…) compartilho os problemas pelo qual estou passando e o pessoal está sempre ali a 

apoiar.” 

EM - “A moodle tem contribuído muito para o sucesso do estágio pedagógico porque há trocas de 

informações, documentos, de ideias, de como trabalhar algumas temáticas e de como elaborar o 

plano de aula com sugestões dos colegas e da professora”. 
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Em síntese, as respostas dos estagiários revelam que a existência de um 

espaço online (b-curso na Moodle) de apoio ao estágio estava a revelar-se como um 

contributo positivo no sentido do seu sucesso na realização dos estágio, ao permitir 

obter apoio específico no desenho de planos de aulas, ao proporcionar condições 

para um feeback mais frequente por parte da supervisora (e dos colegas), por 

facilitar a partilha de documento e informações e também por se constituir como 

uma alternativa em termos de espaço de apoio entre colegas. 

Relembra-se que um dos objetivos principais deste questionário intermédio era 

identificar eventuais contributos que permitissem ajustar ou modificar o funcionamento 

do b-curso, quer aos participantes em causa, quer aos contextos em que estava a ser 

desenvolvido, considerando por um lado a possibilidade de reajustamentos imediatos, e 

por outro lado eventuais alterações a desenvolver em situações futuras. Relativamente 

às propostas de melhoria do b-curso, dos onze inquiridos, oito responderam a esta 

questão. Destes oito, cinco referiram que não introduziriam nenhuma alteração, sendo 

que um deles explicita que “Eu não faria nenhuma alteração porque o espaço está a 

ser proveitoso” (EH). 

Dos três estagiários que sugeriram alterações, dois revelam interesse na existência 

de momentos/espaços de comunicação síncrona:  

 

EA - “Disponibilizaria uma página ou até mesmo dentro do espaço supervisão do estágio onde 

poderíamos ter um horário fixo em que poderia ter um contacto do tipo e-learning entre a 

supervisora, o orientador e os estagiários. Isso serviria como como espaço para achegas e 

poderia ser semanalmente.” 

EB - Faria alterações no espaço da socialização, ou seja, acrescentaria nesse espaço uma 

actividade com o dia e a hora para todos nos encontrarmos lá e discutir os pontos de vista e 

responder as questões que muitas vezes ficou sem ser respondidas. 

 

O terceiro estagiário ao pronunciar-se sobre esta questão manifestou-se no sentido 

de voltar às práticas de trabalho presenciais, como revela o recorte seguinte: 

 

EC - “Em vez de ser a distância alteraria para presencial porque às vezes tenho dificuldades em 

responder alguns dos fóruns mas para não responder, faço na mesma presencial com 

acompanhamento da professora seria bem melhor, não é que não seja melhor.” 

 

Quando se procurou saber se a Moodle contribuiu para fomentar a partilha de 

conhecimentos, oito estagiários afirmaram que sim, enquanto dois estagiários foram de 

opinião contrária. Um dos estagiários adota uma posição intermédia, “fugindo” à 

dicotomia “sim” ou “não” dando uma resposta que explica essa sua posição com base na 

perspetiva de que o interesse principal dos colegas não era a partilha: 
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ED – “Nem tanto, porque estou a ver a preocupação maior em aceder a plataforma é cumprir as 

tarefas propostas pela administradora não há muita partilha entre colegas.” 

 

O estagiário D, apresenta uma resposta que parece indiciar uma compreensão dos 

princípios que se preconizam para o trabalho em ambiente online com potencial 

colaborativo/cooperativo mas também um sentido crítico relativamente á postura dos 

colegas e au que efetivamente, na sua opinião, se verificou. 

A principal fundamentação para a resposta negativa, prende-se com a ausência de 

interação entre os estagiários, como denotaram os estagiários A e B. 

 

EA – “Não porque o número de respostas às questões no meu caso dá para reparar que os 

colegas não lêm  [gralha de redação do estagiário], o que os outros falaram à cerca  (gralha de 

redação do estagiário) do assunto. Simplismente  [gralha de redação do estagiário] não e 

apostam  [gralha de redação do estagiário]  as ideias deles e pronto. 

EB – “(…)emas quanto a nós não consigo dizer que partilhamos  conhecimentos.” 

 

Verificou-se aqui, principalmente na resposta do Estagiário B, algum sentido 

e, de alguma forma, uma perceção global de como se começaram a aprofundar 

algumas das noções relacionadas com o trabalho online, o que demostra uma 

verdadeira evolução desde o início da implementação do b-curso (relativamente 

recente), até à data da implementação deste questionário intermédio em maio de 

2013. Perspetiva esta que, como se referiu anteriormente, também parece presente 

no estagiário D e de alguma forma no estagiário A. 

Foi interessante notar-se que os estagiários que consideraram que existiu partilha 

de conhecimento, fundamentando-na justamente com uma opinião contrária às dos 

estagiários A, B e D, destacando e valorizando as interações entre os participantes no b-

curso. 

 

EH – “Sim, porque estamos sempre a trocar ideias nele, vou lendo as respostas dos colegas a 

cerca de um determinado conteúdo junto com e que eu tenho e isso faz com que eu posso ter mais 

conhecimento desse conteúdo.” 

EE – “A Moodle, ou seja, os trabalhos na moodle tem contribuído sim para fomentar a partilha de 

conhecimento uma vez que os colegas partilharam as novas informações e passamos a ter melhor 

conhecimento.” 

 

Estas respostas, embora denotem a valorização da componente da interação 

também parecem denotar que o foco destes estagiários, nesta fase, está ainda muito 

voltado para as atividades propostas, sendo que o acesso ao b-curso, para a maioria, 

acabou por ser instigado por essa necessidade, daí que foi notória, em alguns momentos, 
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a forma um pouco “apressada” com que às vezes procuravam dar feedback aos colegas, 

nas atividades em que este era considerado um item para a avaliação da disciplina 

Seminário de DPS. Por outro lado, algumas destas respostas foram dadas pelos 

estagiários que mais presença tiveram no b-curso, daí sentirem a falta dos outros colegas 

que, estando limitados pelo tempo e internet, acediam quase exclusivamente para a 

realização de tarefas específicas. 

Apesar das respostas dos estagiários H e E indicarem, a partilha de informação e 

construção colaborativa de conhecimento, atendendo às condições específicas daquele 

grupo e contextos dos mesmos, sabe-se que estas não são práticas habituais nos 

processos de ensino e de aprendizagem em Cabo Verde, nomeadamente nos contexto 

presenciais, sendo que só agora, também um pouco em consequência da introdução 

paulatina das TIC na educação que se começa a falar destes conceitos e procura-se, 

paulatinamente, introduzi-los nas práticas pedagógicas. Naturalmente, estes estagiários 

não estão muito familiarizados com estes conceitos, porém mostraram-se bastante 

recetivos. A título de exemplo, destaca-se a resposta do estagiário C: 

 

EC - “Porque às vezes fico como um sem noção  [gralha de redação do estagiário] depois de 

pesquisar para dar a achega ou para desenvolver a tema  [gralha de redação do estagiário] posta 

na Moodle eu consigo responder, mas as vezes é necessário ter os dos colegas para ver se não 

estou exagerando ou não nas respostas.” 

 

Merece um particular destaque a resposta do estagiário M que referiu a 

importância dos ambientes online nesta “mudança” de práticas: 

 

EM- “Eu ando a conhecer a ideia dos colegas, que com certeza, se a aula fosse na sala não 

dariam opiniões. Acredito que só dessa forma poderia levar todos os alunos a expressarem as suas 

ideias.” 

 

Um outro aspeto relativamente ao qual os estagiários foram inquiridos prendeu-se 

com o tipo de recursos/tarefas/atividades/ferramentas que os estagiários mais 

acediam/realizavam. Constatou-se que todos responderam à questão, sendo que de uma 

forma geral, as respostas encontradas revelaram interesse (e utilidade) nos recursos e 

atividades existentes na Moodle, tal como evidenciam as transcrições seguintes: 

 
 

EA - “Documentos de estágio; documentos para o trabalho nas aulas; fórum de socialização; 

fórum temático para os planos de aula e vídeos, devido a interesse, visto que são assuntos que 

mais necessito no momento e que me chama mais atenção.” 

EM - “Fórum temático para os planos de aula; outros fóruns temáticos e livro interactivo, porque 

têm a ver mais directamente com a minha actuação em sala de aula e para a realização das 

tarefas.” 
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EE - “Documentos de estágio; documentos para o trabalho nas aulas; fórum de socialização; 

fórum temático para os planos de aula e wiki. Ali tem informações que nos ajuda muito, 

principalmente nos planos de aula.”   

 

 Destaca-se a referência do Estagiário I que acentua a questão do acesso a 

documentos e atividades pelo sentimento de “obrigação” de participação:  

 

EI - “Documentos de estágio; fórum temático para os planos de aula; glossário, são os que sinto 

que tenho mais necessidade ou obrigação de as fazer.” 

 

Não se poderia deixar de inquirir os estagiários relativamente às principais 

dificuldades que estavam a experienciar ao longo do b-curso. Dois dos onze estagiários 

não responderam a esta questão, sendo que em termos globais as dificuldades sentidas 

parecem  ser comuns à generalidade dos nove estagiários que responderam à questão, 

algumas das quais se explicam pela realidade do contexto cabo-verdiano. Assim, os 

estagiários referiram que entre as principais dificuldades que sentiram foram: (i) o 

acesso à Internet; (ii) a falta de tempo e (iii) a carência de competências tecnológicas. 

Os problemas com o acesso à internet são unanimemente apontados pelos 

estagiários, podendo os mesmos estarem associados ou serem decorrentes de um ou 

mais fatores, nomeadamente: (i) falta de eletricidade (seis referências); (ii) problemas 

no computador (oito referências); (iii) falta de ligação ou má qualidade de ligação à 

internet (uma referência); (iv) falta de “saldo” nos dispositivos móveis (6 referências) 

para o acesso  à Internet, que a maioria utilizava. 

Note-se que frequentemente estas dificuldades cruzam-se umas com as outras, 

umas vezes ocorrendo em simultâneo, outras vezes decorrendo das outras, como é 

percetível nas transcrições seguintes: 

EI – “(…) no momento em que chego a casa (por volta da 20horas) tenho corte de energia 

eletricidade; e só volta depois da meia noite, isto está a me dificultar muito.” 

EB- “A falta de energia e saldo no pen tem dificultado bastante (…)” 

EH – “As dificuldades que estou tendo até esse momento são: problemas com o computador, pen 

net”. 

ED – “Nenhuma com a Moodle, o problema é computador.” 

EA – “Acessibilidade a internet”. 

 

Note-se que limitações ao nível do fornecimento elétrico e do acesso à internet, 

apesar das melhorias dos últimos anos, são ainda uma realidade na generalidade das 

ilhas do arquipélago. 

 Uma outra limitação comum a vários estagiários, com particular destaque para 

os estagiários F, J e  A prende-se com a dificuldade  em disponibilizar tempo para 
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realização das atividades propostas e para cumprir prazos estabelecidos como 

evidenciam as transcrições seguintes: 

 

EF – “Dificuldades de aceder e fazer os trabalhos na data indicada ou no prazo”. 

EJ – “Tem a ver com os documentos que não abre e também com o fator tempo”. 

EA - “Pelo atraso que tive para aceder e compreender o funcionamento da plataforma e 

principalmente pelo fator tempo, uma vez que estou com muitas responsabilidades.”  

 

Dois dos estagiários destacam também as dificuldades, pelo menos iniciais, 

decorrentes de falta de competências digitais adequadas, o que resultou em algumas 

dificuldades iniciais e exigiu também um tempo para aprendizagem: 

 

EM - “ No início era adicionar ficheiros agora não sinto dificuldades, uma vez ou outra 

acontecem imprevistos que têm mais a ver com o meu pc.”  
EH - “Pelo atraso que tive para aceder e compreender o funcionamento da plataforma (…).”  

 

Apenas um dos estagiários fez referência específica a dificuldades de outra 

natureza, de caráter científico-pedagógico referindo como dificuldade: 

EA – “Planos de aula…” 

Embora se tenha obtido apenas uma resposta relacionada com a dificuldade de 

acesso à sala de informática na Uni-CV, considerou-se importante destacá-la, pela 

necessidade e responsabilidade que se entende existir por parte da instituição  em tentar 

colmatar muitas das dificuldades ainda existentes. Assim, o estagiário F também 

manifestou como dificuldade o acesso à sala de informática da Uni-CV, referindo que 

 

EF – “(…) às vezes tenho que deslocar para  a Uni-CV e encontro a sala de informática 

fechada.” 

 

Inquiriram-se os estudantes no sentido de compreender de que forma as 

dificuldades encontradas podem ter influenciado a sua motivação para trabalhar no b-

curso. Embora todos  os onze estagiários tenham consideraram que as dificuldades 

enfrentadas influenciaram a sua motivação para trabalhar no b-curso, dois deles não 

fundamentaram a sua resposta. 

Destacam-se apenas alguns recortes elucidativos dessas dificuldades que estão 

relacionados com a questão anterior, na medida em que a motivação dos estagiários, 

naturalmente é condicionada pelas dificuldades com que se depararam, designadamente, 

falhas energéticas, problemas com a conectividade à Internet e com os seus 

computadores pessoais: 

 



Capítulo IX 

Apresentação e discussão dos dados 

 
    

405 
 

EI - “Sim, porque às vezes estou inspirada para fazer o meu trabalho na Moodle, mas devido aos 

constrangimentos eu não consigo, como tenho problemas com o computador, pego da minha irmã 

e muitas vezes não consigo por falta de electricidade, e isso tem dificultado muito o meu 

trabalho.” 

EC - “Sim, porque passo muito tempo a carregar para entrar em uma página e passa muito mais 

tempo a carregar um documento e por vezes nem chega a abrir porque a internet encontra-se 

muito lento. Isso desmotiva e muito mesmo porque eu não gosto de esperar muito.” 

EH - “Sim, fico stressada porque isto acontece todos os dias e a mesma hora, por isso estou a 

deixar o trabalho para sábado, que é o único dia que não tenho corte de energia.” 

 

Os dados obtidos apontam no sentido de que efetivamente as principais 

dificuldades no b-curso com que os estagiários se confrontaram estavam 

essencialmente relacionadas com questões externas que não poderiam ser 

controladas pela investigadora, designadamente a falta de eletricidade, algumas 

questões financeiras que limitavam o acesso à Internet nas suas residências, 

problemas com os seus computadores pessoais e dificuldades de acesso à sala de 

informática na Uni-CV (com relação especificamente a este último ainda se 

procurou encontrar alternativas, embora sem sucesso, atendendo a que nem se 

conseguiu ter acesso frequente a uma sala para a dinamização das sessões 

presenciais, onde todos os computadores tivessem à Internet). Estes dados revelam 

também que, há medida que as condições de ordem tecnológica (e financeira) 

foram melhorando, as perspetivas de adesão a iniciativas de formação envolvendo 

uma dimensão online têm boas perspetivas de desenvolvimento e adesão por parte 

dos destinatários. 

 

9.6.2. Síntese da discussão dos dados decorrentes da avaliação intermédia  

Os resultados deste questionário intermédio permitiram aferir que apesar de se 

ter constatado que nem todos os estagiários acediam diariamente à Internet (muito 

devido aos problemas atrás evidenciados), percebeu-se que o aumento do acesso à 

mesma estava relacionado com o desenvolvimento das atividades na Moodle, bem 

como à necessidade de “consultar os documentos inerentes ao estágio na plataforma”, 

confirmando-se a utilidade do espaço para colmatar algumas das dificuldades 

previamente identificadas no estudo prévio. Nessa sequência, percebeu-se também que a 

totalidade dos estagiários, em algum momento, durante o estágio, sentiram necessidade 

de consultar os recursos no b-curso com vista à dinamização das suas  aulas nas escolas. 

Atendendo à pressão que se sentiu que estes estagiários estavam sujeitos e 

procurando-se saber se tinham por hábito aceder a redes sociais para descontração ou 

então se utilizam o fórum de socialização da Moodle para esse efeito, percebeu-se que a 
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maioria (ou seja 9 estagiários) recorria com mais frequência às redes sociais, 

designadamente ao Facebook, sendo que quase todos os estagiários (10 indivíduos) 

afirmavam recorrer “às vezes” à Moodle pela necessidade de distração e/ou motivação, 

o que representou um dado verdadeiramente animador, atendendo a que acabou por 

confirmar a mudança de hábitos de navegação online, percebendo-se que a Moodle, 

neste caso, era mais utilizada com esse propósito. Pode-se compreender melhor estes 

dados se se tiver em consideração que os trabalhadores estudantes, utilizavam o pouco 

tempo que tinham para o desenvolvimento das suas atividades no b-curso, o que 

significava que teriam ainda menos tempo para acederem ao facebook. 

A avaliação realizada permitiu inferir que eram poucos os aspetos do b-curso que 

exigiam alterações atendendo que as principais dificuldades estavam relacionadas com 

questões sobre as quais não se tinha possibilidade de intervir, designadamente a falta de 

tempo dos estagiários, os problemas no acesso à internet na Uni-CV e fora dela, os 

problemas de acesso a  um computador, bem como os problemas com a eletricidade. 

Todavia, em função das propostas de melhoria para o b-curso apontadas pelos 

estagiários, procurou-se aumentar as sessões síncronas na plataforma, que apesar de se 

saber que poderia não ser muito funcional, essencialmente pelas circunstâncias 

específicas deste grupo, optou-se por planificar uma sessão síncrona (ver apêndice 

XXV). Contudo, como se poderá ver na apresentação e discussão dos dados das 

entrevistas, já de seguida, confirmou-se que essa alteração não surtiu efeito pelas razões 

anteriormente evidenciadas. 

Por outro lado, percebeu-se também que devido aos problemas de conectividade, 

havia algumas dificuldades no acesso a alguns documentos disponibilizados online, 

assim como os vídeos e livro interativo (apesar de estes terem sido reduzidos ao 

mínimo, conforme se referiu anteriormente no capítulo de VIII). Assim, como forma de 

superação desses problemas facultou-se fotocópias desses documentos, bem como 

procurou-se reduzir as atividades do b-curso que exigissem o recurso aos mesmos. 

Sempre que se considerava o vídeo como indispensável para o desenvolvimento de 

algumas atividades, este foi apresentado nas sessões presenciais, para que todos 

pudessem aceder ao recurso com alguma qualidade de imagem, som e assim realizar os 

trabalhos propostos com alguma tranquilidade. 

Constatou-se ainda que a avaliação intermédia realizada ao b-curso apelou 

também para a necessidade de eliminação dos tempos de início e de término das 
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atividades na Moodle, por se constatar que acarretaram algum stress, desmotivação e 

respostas apressadas, sem qualquer tipo de reflexão, apenas tentando cumprir prazos. 

Atendendo a que uma das prioridades destes estagiários relacionava-se com a 

planificação das suas aulas, onde comprovadamente demostravam mais fragilidades, 

optou-se, por acompanhá-los também nas aulas presenciais, aumentando o número 

destas em relação ao inicialmente previsto, procurando respeitar uma das propostas 

apresentadas para a melhoria do b-curso, bem como promovendo mais espaços para 

esclarecimento de dúvidas presenciais quer na Uni-CV, quer nas escolas onde 

decorreram os estágios pedagógicos. Sabe-se que esta iniciativa acaba por limitar alguns 

dos pressupostos da educação a distância, designadamente do bLearning, que estipula 

um número bem mais reduzido de sessões presenciais, porém, entendeu-se que desta 

decisão, dependeu a permanência dos estagiários no b-curso, pelo que não se teve 

dúvidas sobre a necessidade de facultar um apoio mais presencial (perfeitamente 

compreensível em contextos como este de mudanças de “paradigmas”). 

 

9.7. Entrevistas finais junto dos estagiários, orientadores, supervisores e do 

coordenador do programa Mundu Novu  

A recolha de dados da IA ocorreu em vários momentos, procurando responder às 

necessidades associadas à mesma, conforme como se referiu no início deste capítulo. O 

momento que agora se inicia representa a parte final da recolha de dados referente à 

avaliação das atividades realizadas. Como afirma Flick (2009), existem diversas formas 

de documentação do material recolhido numa investigação, na maioria das vezes 

constituindo-se de material textual: notas de campo, diário de pesquisa, fichas de 

documentação, transcrição etc. Porém, o material também pode ser documentado por 

meio de fotos, filmes, áudios e outros, pois todas as formas de documentação têm 

relevância no processo de pesquisa, possibilitando uma adequada análise. 

O recurso às entrevistas para a realização da avaliação final e global do b-curso 

revelou-se essencial para se obter um conjunto de dados extremamente rico, que com 

recurso aos questionários não seria possível. Com o apoio das notas de campo 

(resultantes das conversas e observações informais), onde se registaram todos os 

momentos considerados importantes para a temática em análise, foi possível obter um 

vasto conjunto de informações que garantiram uma análise completa, sob diversas 

perspetivas, do processo de estágio pedagógico, bem como sobre a possibilidade da 

introdução sistemática de um ambiente online que o possa apoiar. Para este último 

objetivo, contou-se com o recurso a “participantes indiretos”, tal como referido no 
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capítulo VI. 

Na figura 40, à semelhança do que se tem realizado anteriormente, localiza-se 

temporalmente o processo de recolha de dados referente às entrevistas e notas de 

observação. 

 

 

Figura 40  - Cronograma geral do processo de recolha de dados 

 

As entrevistas semi estruturadas que foram aplicadas, conforme descrito no 

capítulo VI, tiveram cerca de 19 questões (no caso dos supervisores, orientadores e 

estagiários). Estavam divididas em três secções, onde se visava (1) caraterizar o 

entrevistado (no caso dos orientadores e supervisores, perceber, por exemplo, há quanto 

tempo desempenhavam essas funções), (2) perceber a relação do entrevistado com os 

ambientes online, (3) compreender a sua visão sobre a implementação de um b-curso e 

as eventuais condições para tal na Uni-CV e/ou nas escolas onde lecionam. 

Relativamente à entrevista com o coordenador do programa Mundu Novu 

procurou-se essencialmente, em 12 questões, compreender o programa, a sua filosofia, a 

sua amplitude e eventuais perspetivas educativas tecnológicas de futuro para o país. 

 

9.7.1. Descrição prévia das decisões tomadas para apresentação e discussão 

dos dados referentes às entrevistas e notas de campo 

A apresentação e discussão dos dados que ora se inicia, pela especificidade do 

contexto educativo em análise, foi realizada de forma um pouco diferenciada da 

abordagem clássica inerente a estas práticas, atendendo a que se optou por recorrer aos 

contributos de todos os sujeitos para cada uma das dimensões analisadas, na perspetiva 

de se obter o máximo de informações que conduzissem ao alcance dos objetivos 

preconizados. Entendeu-se, assim,  que uma análise mais holística, poderia proporcionar 

uma discussão mais interessante, de onde se poderia tirar contributos interessantes, 

como acabou por ocorrer. Saliente-se, no entanto, que apesar de algumas diferenças 

pontuais dos sujeitos, elas afiguraram-se importantes para a dinâmica criada.  
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Sendo que o objetivo principal subjacente à principal questão de investigação era 

a viabilização de um ambiente online que contribuísse significativamente para a 

melhoria dos processos de profissionalização dos professores de ensino secundário em 

Cabo Verde, entendeu-se importante captar, analisar e discutir as perceções de todos os 

envolvidos neste processo (orientadores, supervisores, estagiários) de uma forma global 

ao invés de os considerar como contributos de natureza distinta e isolada. Assim, optou-

se por proceder à apresentação e discussão dos dados decorrentes das entrevistas (e das 

notas de campo) partindo das quatro dimensões de análise consideradas e identificadas 

nos discursos dos sujeitos entrevistados, “ilustrando” as perspetivas dos diferentes 

sujeitos com transcrições desses mesmos discursos. 

Como o objetivo desta investigação não era só ter a visão global do que se 

desenvolveu mas também ter perspetivas para uma implementação sistemática de 

abordagens pedagógicas similares no futuro, considerou-se que o contributo do 

coordenador do programa Mundu Novu, a que se fez referência no ponto 5.3.1., poderia 

ser extremamente útil, pelo que se optou por entrevistá-lo, perspetivando um pouco a 

sua visão de futuro do desenvolvimento tecnológico das escolas do país. Procurou-se 

também ir articulando os seus contributos (as suas perspetivas) com as dos restantes 

sujeitos. 

 

Com o objetivo de melhor se compreender os dados que se apresentam, optou-se 

por organizar um quadro (cf. quadro 20), com as fontes de informação, códigos 

atribuídos, data da realização das entrevistas e duração das mesmas, por se entender que 

ajudará a tornar o processo de apresentação e discussão dos dados mais claro. 

Relembra-se que, como foi explicitado e justificado no ponto 6.2.1., optou-se por 

entrevistar não apenas sujeitos que estiveram diretamente envolvidos no b-curso 

SuperVisão de estágio,, mas também alguns outros orientadores, supervisores e 

coordenador do programa Mundu Novu pelas razões então apontadas. 

Os dados apresentados resultam da transcrição integral das entrevistas gravadas, 

preservando as “palavras” dos participantes tal como foram proferidas. Assim como 

ocorreu com as entrevistas, optou-se por realizar uma seleção das notas de campo da IA 

disponibilizadas no diário de campo e procedeu-se à sua gravação, para posterior 

transcrição e análise com o Nvivo. 

Uma das entrevistas, foi realizada integralmente em língua cabo verdiana 

(crioulo), por uma questão de maior familiaridade do entrevistado com a língua, 
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possibilitando mais facilidade na expressão. Outra entrevista foi iniciada em português e 

posteriormente o entrevistado (e por empatia a entrevistadora) adotou a língua cabo 

verdiana para se expressar, pelas mesmas razões apontadas. 

 

Quadro 20 – Fontes de informação e cronologia de aplicação das entrevistas 

Fonte de dados Códigos Data Duração 

Entrevista ao 1º focus group de orientadores de estágio 

de núcleos de estágio participantes no b-curso 

SuperVisão de estágio. 

OP1 

OP2 

9 de julho 00:46:05 

Entrevista ao 2º focus group de orientadores de estágio 

de núcleos de estágio não participantes no b-curso. 

O1 

O2 

O3 

23 de julho 01:05:12 

Entrevista ao 1º supervisor de estágio S1 25 de julho 00:27:38 

Entrevista ao 2º supervisor de estágio S2 30 de julho 00:37:46 

Entrevista  ao 1º focus Group de estagiários. E1 

E2 

E3 

E4 

E5 

10 de julho 00:48:10 

Entrevista ao 2º focus group de estagiários. E6 

E7 

E8 

20 de julho 00:42:05 

Entrevista ao 3º focus group de estagiários. E9 

E10 

E11 

17 de julho 00:28:26 

Entrevista ao coordenador do Programa Mundu Novu PMN 10 de julho 00:28:44 

Notas de campo do b-curso, obtidas através de conversas 

e observações informais. 

NC1 Ao longo de toda a 

ação 

Notas de campo da reunião com os supervisores de 

estágio. 

NC2 24 de julho de 2013 

 

 

Relembra-se, conforme se destacou no capítulo VI, que a categorização realizada 

teve por base o que Bardin (2009) designa de unidades de registo ou recortes, 

representadas aqui como sendo um conjunto de palavras, frases ou parágrafo, que 

representavam uma ideia e que por isso constituíam uma “unidades de sentido”. Assim, 

a  unidade de análise correspondeu a uma unidade de sentido mais do que a uma 

estrutura frásica ou lexical. Á semelhança do que ocorreu com a última parte do 

questionário intermédio que se analisou anteriormente, procurou-se transcrever as 

unidades de sentido, visando ser-se o mais objetiva possível, respeitando integralmente 

a forma como os inquiridos se expressaram, razão pela qual se pode identificar, em 

algumas unidades, algumas frases em língua cabo verdiana , ou, por vezes, com 

vocabulário mais recorrentemente utilizado em Cabo Verde. 
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De salientar ainda que as unidades de sentido, em algumas situações, pelas razões 

previamente evocadas no capítulo VI, foram, em algumas circunstâncias utilizadas em 

mais do que uma das categorias.  

 

9.7.2. A categorização das fontes de informação no Nvivo10 

Entendeu-se necessário apresentar as categorias ou nós e sub categorias ou sub 

nós criadas para melhor se compreender a análise que foi sendo realizada.   

Para cada categoria, foram associados sub categorias que foram emergindo nos 

discursos dos entrevistados ou que já existiam no guião de entrevista (cf. apêndices I, II 

e III). Tem-se por isso um sistema de categorização “misto” na medida em que as 

categorias principais na generalidade eram “pré-existentes”, tendo sido constituída a 

partir da revisão de literatura e tendo servido de base à construção dos guiões das 

entrevistas, mas tem-se também, subcategorias emergentes dos próprios dados. 

Representa-se na figura 41, a título exemplificativo, apenas dois dos nós, sub nós 

e sub sub nós, de duas das áreas norteadoras da investigação: estágio pedagógico e a 

relação com as TIC. 

 
Figura 41 – Modelo empírico dos nós “estágio pedagógico” e “relação com as TIC” 

 

A leitura da figura 41, permite compreender as associações realizadas na 

classificação do Nvivo. Aqui os dois principais nós criados foram o estágio pedagógico 

e a relação com as TIC, conforme como se referiu. No que diz respeito ao estágio 

pedagógico, procurou-se perceber quais as perceções dos entrevistados em relação ao 

mesmo, as principais dificuldades identificadas, as propostas de melhoria para a 

superação das mesmas, os principais “incidentes” do mesmo, saber há quanto tempo 
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desempenham (estagiários), orientam (orientadores) e supervisionam (supervisores) 

estágio, identificar se foram produzidos recursos de apoio às atividades durante o 

estágio e compreender a situação das TIC na escola onde este decorreu. 

No segundo nó, referente à relação com as TIC, houve necessidade de criar os 

seguintes sub nós, a situação das TIC na escola onde decorreu o estágio pedagógico, 

perceber qual a utilização das TIC pelos entrevistados nas suas rotinas diárias, assim 

como as utilização específica dos estagiários com as TIC, bem como a utilização que os 

alunos dos estagiários têm com as TIC. Atendendo à importância que o programa 

Mundu Novu tem nas escolas secundárias e no país, procurou-se também saber qual a 

importância que os entrevistados lhe atribuíam. Já ao coordenador do programa Mundu 

Novu, perguntou-se quais as escolas envolvidas no mesmo, procurando-se também 

saber um pouco mais sobre os formadores do programa e respetivos recursos de 

aprendizagem, confirmando a relevância do mesmo para a integração digital do país, 

bem como procurando compreender as suas principais dificuldades.  

Na figura 42, apresenta-se o modelo organizativo dos nós ou categorias, sub nós 

ou sub categorias e sub sub nós, gerados durante a análise do corpus de dados de 

maneira a clarificar a forma como foram categorizados os dados das entrevistas.  

 

 
Figura 42 –Representação das dimensões de análise e categorização no Nvivo 
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Apresentada a forma como se organizaram os nós, sub nós e sub sub nós, passa-se 

de seguida ao aprofundamento dos dados obtidos, sendo que se procurou organizar as 

informações de acordo com a classificação apresentada na figura 42.  

 

9.7.3. Análise, interpretação e discussão dos resultados das entrevistas e notas 

de campo 

Retoma-se aqui as dimensões de análise apresentadas no modelo teórico de 

análise apresentado no capítulo VI (cf. quadro 12), para melhor se orientar a análise das 

entrevistas realizadas, assentes no quadro teórico conceptual que norteou esta 

investigação e que se passam a destacar: 

 

- Profissionalização dos professores; 

- Perceção dos sujeitos em relação ao estágio pedagógico; 

- Práticas educativas com recurso a ambientes online; 

- Nova abordagem à aprendizagem. 

 

A cada uma das dimensões de análise, e que acabaram por corresponder 

essencialmente a uma categoria ao nível do processo de categorização dos dados, estão 

associados nós, sub nós e sub sub nós, conforme apresentado na figura 43 e que serão já 

de seguidas discutidos. Optou-se por centrar a discussão, a partir das dimensões de 

análise e nas categorias correspondentes, dedicando a cada uma secção deste texto, na 

qual se procuram também evidenciar e ilustrar os sub nós (ou sub categorias) que lhes 

estão associadas. 

 

9.7.3.1 Dimensão de análise: Profissionalização dos professores 

Nesta IA, percecionou-se a importância da formação contínua, como um meio 

para os docentes e estudantes, docentes em formação inicial, aprofundarem e 

melhorarem as suas práticas, visando assim para o seu processo de profissionalização. 

Assim, procurou-se essencialmente perceber quais as suas áreas de interesse para 

formação futura, procurando assim delinear as áreas prioritárias de intervenção, 

respondendo assim a um dos objetivos deste estudo. Ainda, com intuito de viabilizar a 

implementação  de práticas de formação apoiadas em ambientes online, procurou-se 

também aferir das suas modalidades preferenciais para formação, bem como, na 

perspetiva um pouco autoavaliativa, perceber quem seriam os destinatários destas 

ações. Destaca-se que os nós que mais se salientaram, com um maior número de 
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referências foram as áreas de formação (com 12 referências) a modalidade de formação 

(com 10 referências). 

Associada à dimensão “profissionalização dos professores”, conforme se 

apresenta na figura 42, o processo de análise dos dados originou a criação da categoria 

(nó no NVivo) que se designou por necessidade de formação contínua, à qual estão 

associadas os sub nós ou sub categorias apresentados. Inicia-se a discussão desses 

dados tendo essas questões como referência.  

Considera-se que houve uma mudança durante a realização do b-curso, conforme 

apontado anteriormente, atendendo a que notou-se que o maior contacto que tiveram 

com as tecnologias, tornou-os um pouco mais sensíveis aos múltiplos conteúdos 

existentes, que os poderão apoiar na sua profissão e no seu crescimento profissional e 

pessoal. Tal como demostrou o questionário aplicado para a avaliação intermédia do b-

curso, houve um aumento considerável do acesso à Internet por parte dos participantes 

na ação. Constatou-se ainda, através das conversas informais realizadas com os 

supervisores e orientadores que 

 

 

NC1- Há interesse em trabalhar com AVA, mas que isso deve ser de alguma maneira 

implementado, mais no inicio. E o interessante foi constatar-se que eles referem que os próprios 

professores da Uni- CV devem ser primeiro formados, para depois os alunos irem também por  

esse caminho, o que é interessante, pois o objetivo do núcleo do ensino a distância da Uni-CV, era 

essencialmente essa. 

 

Faz-se ainda referência à necessidade de conhecimento das TIC, como requisito 

para o desenvolvimento de qualquer trabalho académico 

 
S2 – “Em toda a parte do mundo, as novas tecnologias são fundamentais, são importantes, estão 

integrados nos programas. Isso vai ajudar os alunos. Não digo para eles trabalharem na 

plataforma, mas os trabalhos básicos, como enviar um email, transformar um ficheiro, são 

aqueles trabalhos básicos que podem ser desenvolvidos dentro da formação. Por exemplo em 

Português, eles têm uma disciplina que ajuda nesse processo, por exemplo ensinar como 

descarregar um documento vídeo, um documento áudio para puder ter aquele tipo de trabalho, 

que necessitamos no estágio, no dia-a-dia.” 

 

Os resultados da análise realizada mostraram que os ambientes online são muito 

bem aceites por todos os entrevistados, assim como espelha esta referência, 

 
S2 –“ Sim, porque…com a criação de bases de dados com elementos orientadores que os 

estagiários possam ir frequentemente ver…ver os dispositivos, os regulamentos, acho que tudo 

isso seria muito profícuo para o desenvolvimento…. do estágio (...)”  
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Os orientadores, também pareceram apreciar consideravelmente a ideia, do acesso 

a ambientes online: 

 
O2 – “seria muito bom até para trocar experiências.” 

 

O3 -  “Havendo uma plataforma, nós trocávamos os textos, nem precisava nem ser da mesma 

área. Serve para dialogarmos, o problema não é connosco.” 

 

Afigurou-se pertinente perceber qual a experiência dos supervisores, orientadores 

de estágio e coordenador do programa mundu novu com ambientes online, sendo que 

dos inquiridos, quatro tinham, em algum momento da sua vida, tido essa experiência. 

Um deles, tratou-se do coordenador do Programa Mundu Novu e dos restantes 

indivíduos, havia ainda um orientador com experiência, 

 
OP1 – “Totalmente à distância, eu frequentei a aula de inglês. A experiência foi muito boa, só que 

às vezes como não tenho tempo, estou a falar aqui, o miúdo…o marido… (risos), mas  eu fiz 

durante 3 meses, estudava no período, eu fazia um horário muito suave, mas depois, o tempo ficou 

muito escasso, mas eu aprendi muito, até porque fazia correção, fazíamos correção, eu fazia, o 

outro colega, e ganhávamos pontos, foi muito interessante.  

 

Relativamente aos supervisores, apenas o S1 tinha experiência com a Moodle, 

conforme já se tinha também salientado anteriormente. Nesta questão, os estagiários, 

todos à exceção de um, referiram que nunca trabalharam com a plataforma, conforme se 

tinha referido anteriormente, facto que foi alterado agora com o b-curso. 

Apesar de não terem participado diretamente no b-curso, conforme esperado, os 

orientadores destacaram a importância do ambiente online no desenvolvimento do 

estágio, ressaltando essencialmente o seu papel enquanto repositório de documentos de 

apoio aos intervenientes. 

 

OP1 –“ Eu acho que sim, acho que sim, porque havia ideias muito interessantes e… as pessoas 

vão lá, eu acho que sempre fica alguma coisa, quando entramos num blogue ou num espaço como 

esse, sempre fica alguma coisa…Inclusive o tempo que a pessoa dispensa vai lá, não volta igual. 

Sabe-se que temos um espaço, se eu precisar de ir lá, eu posso ir lá. É bom saber que posso 

contar com algo. Se não tiver necessidade, mas se eu tiver necessidade, tudo bem, seu eu tiver 

necessidade, eu sei que tá lá.” 

 

O1 – “Ajuda mesmo, ajuda muito, eu acho até mesmo os documentos que foram utilizados, 

serviria também para eles [referem-se aos estagiários], por exemplo, eles já teriam um ponto de 

partida até mesmo eu acho que é algo que sentiu-se muita necessidade é de preparar a aula antes 

com o supervisor, com o orientador e não tivemos muita oportunidade de fazer isso, então se eles 

tiverem já é alguma coisa.”  
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Os orientadores manifestaram-se recetivos a fazerem mais formação, com o 

intuito de aperfeiçoarem as suas competências de orientação pedagógica e ao nível 

do uso de tecnologias educativas, tal como OP1 referiu,  

OP1 – “Eu acho muito importante. Tudo o que vem complementar o estágio na prática, eu acho 

que é muito importante, inclusive com espaços de treino e partilha e depois a sala é aquela parte 

principal”. 

 

Naturalmente existe também uma preocupação com a formação/preparação 

dos professores da Uni-CV para o trabalho com ambientes virtuais de 

aprendizagem, pelo que o S2 considera 

 

S2 -  “uma formação dessa natureza poderia ser durante todo o ano letivo, pode ser feito uma 

formação para quem tem menos dificuldade, por exemplo durante uma semana.” 

 

Para todos os entrevistados não havia dúvidas sobre a necessidade da introdução 

dos ambientes virtuais de aprendizagem na formação, nomeadamente no apoio ao 

estágio pedagógico, como forma de colmatar o grave problema por todos 

identificados, relacionado com a pouca duração do mesmo.  

A investigação realizada permitiu confirmar a necessidade de realização de 

formação específica destinada aos estagiários, tal como afirma o O3,  

 

 

O3 - “neste momento eu ainda acredito que os estagiários deveriam ter um acompanhamento 

mais do que nós. Mesmo este ano, eu estou a observar que se tiverem apoios, podiam até evoluir e 

serem bons professores, então nesse momento, eu acho que é necessário pensar e, sobretudo 

nesses alunos, porque se eles forem para a turma e não terem nenhum acompanhamento, 

continuamos a ter os mesmos problemas.”  

 

As áreas de formação identificadas como prioritárias pelos estagiários, 

orientadores e supervisores são: tecnologias de informação e comunicação, planificação 

em educação (designadamente metodologias de ensino e de aprendizagem e formulação 

de objetivos), ética em educação, conhecimento do currículo, comunicação e expressão 

em línguas (portuguesa e francesa – para o caso dos estagiários de francês) e formação 

espacífoca para a prepação da disciplina que irão dinamizar, tal como relembra o O3,  

 

O3 -  “agora em termos de dificuldades, acho que falta muito em termos de competência 

científica, pedagógica também, linguística, o fundamental está aquém de um aluno universitário, 

sem querer generalizar, como disse a minha colega, há alunos que se exprimem 

convenientemente, mas há muitas dificuldades ainda”.  

 

Relativamente às áreas de formação tidas como prioritárias, os estagiários referem 
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E4 – “As áreas mais pedagógicas, estratégias, pedagógicas, trabalhar o currículo.” 

 

E5 –“ Talvez com domínio do conteúdo, conhecimento do currículo, TIC, ética e deontologia.” 

 

E1 – “Didática, Planificação de aulas, metodologia para a realização de trabalhos científicos.” 

 

E3 – “Metodologia de ensino.” 

 

E3– “TIC.” 

 

E11 – “Tecnologias. Porque não tivemos muita formação em TIC, pois a disciplina que tivemos 

no curso com aquele professor não ajudou muito, por exemplo não sabe-se fazer um índice 

automático.” 

 

Uma das áreas mais delicadas sistematicamente apontadas pelos orientadores e 

supervisores de estágio é realmente a língua portuguesa, onde as dificuldades são, de 

facto, imensas e graves. A este respeito, um dos orientadores referiu que 

 
O2 – “certas palavras é como se nunca tivessem ouvido e palavras que surgem todos os dias no 

nosso vocabulário e o medo deles é que como dominam o português minimamente para falar, 

então ficam restritos, ficam limitados, só dizem uma frase e acabou-se,  é pedir-lhes demais para 

eles trocarem a frase ou…basta trocar o verbo ou objetivo, já ficam ali empatados, então aquilo 

cansa o orientador(...)” 

 

A orientadora de estágio, da área da Língua Portuguesa referiu que 

 
O3 - “ esses meninos não tiveram nem português nem comunicação e expressão, os alunos vocês 

têm aqui, da Uni-CV não tiveram (…) não tem comunicação e expressão (foi tirado do currículo), 

foi a pior coisa que fizeram. Esses estagiários vossos não tiveram comunicação e expressão 

(…).sem querer generalizar, como disse a minha colega, há alunos que se exprimem 

convenientemente, mas há muitas dificuldades ainda.” 

 

Conforme se havia constatado através dos questionários implementados nas 

diversas fases desta investigação, não existiu uma percentagem expressiva (mais que 

50%) de estagiários que considere ter dificuldades na comunicação e expressão na 

língua portuguesa, o que comparativamente aos dados obtidos também segundo os 

orientadores e supervisores no questionário prévio, denota alguma dificuldade por parte 

dos estagiários na realização de uma auto avaliação neste domínio. 

Uma das orientadoras, como que numa espécie de desabafo, fala um pouco do que 

transparece em relação à formação académica destes estagiários, remetendo-se a um 

exemplo, 

 
O1 – “Havia um que teve nota máxima, aquele está pronto, eu até perguntei se ele já tinha 

trabalhado em algum sítio, ele disse que não, que gostava muito de ler. O outro só tem um 

probleminha, que é com o sotaque porque ele é da ilha do fogo, então falar, ele fica nervoso, 
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então os alunos diziam “bo pensa ma bo sta na fogo”?112 (…)E, em termos da universidade, 

trabalhar mais com esses alunos e ter mais exigência mesmo, ter mais exigência, ser mais 

rigoroso…não estou a dizer "general", mas ser mais rigoroso, trabalhar menos com o sentimento 

e mais com…” 

 

A dificuldade com a língua parece extender-se também à língua francesa, pois 

segundo um dos supervisores 

 

S1- “Estes alunos têm muitas dificuldades linguísticas113. Então, acho que se e tivesse um 

laboratório multimédia, eles podiam ir trabalhar essas competências linguísticas, eu acho 

realmente que isso era importante, mas infelizmente nós não temos esse laboratório.” 

 

O mesmo supervisor acrescentava ainda a necessidade de formação para os 

docentes para puderem acompanhar os estudantes neste domínios 

 

S2 – “Eu acho que com a utilização da plataforma, eu acho que nem todos os professores… nem 

todos os professores utilizam a plataforma, em relação à situação do estágio, de ano para ano, 

nem sempre são os mesmos, a gora isso faz com que, por exemplo, uma pessoa que não esteja 

formada a nível das tecnologias, possa receber uma formação, acho que seria útil, a questão é 

fazer a gestão, de ver as conveniências e inconveniências que isso poderia trazer, acho que há 

muito positivo, desses instrumentos…” 
 

 

Relativamente à modalidade de formação preferencial, notou-se que a maioria 

dos entrevistados é defensor das sessões presenciais. No entanto, consideraram também 

importante recorrer às modalidades de ensino a distância, mas sempre acompanhadas 

dos encontros presenciais. Assim, o blended learning, conforme seria de esperar, sendo 

que é recomendável em contextos de mudança (Gomes, 2008, Peres & Pimenta, 2011), 

surge aqui como uma potencial modalidade de formação, tal como se afigura de 

seguida, 

 

S1 – “Acho que todas as modalidades são boas, são necessárias, mas acho que seria bom fazer 

um tipo de formação, do tipo reciclagem, formação contínua de tipo Blended Learning, porque 

eles vinham na sala e reforçavam as suas competências linguísticas e gramaticais e depois a 

distância eles trabalhavam  parte oral, com o seu computador, porque eles têm muita dificuldade 

de acedido emos documentos. Depois porque tem muitos que trabalham, assim esta modalidade 

ajudavam muito.” 

 

S2 – “Eu preferia mistas, mista. porque acho que…não sou muito da área, tenho lido alguma 

coisa sobre o funcionamento, mas eu prefiro o contacto presencial, porque através do presencial 

há muita coisa que nós não se pode captar à distância, no trabalho à distância, mesmo com as 

imagens  há sempre aquela sensação que há sempre entre o objecto entre as pessoas e, então,  de 

                                                                 
112 Em português, significa: tu pensas que estás no Fogo? Referindo-se à ilha do Fogo, onde os habitantes falam a 

língua cabo verdiana com pronúncia diferente do da ilha de Santiago, onde decorreu esta investigação. 

113 Neste concreto o supervisor refere-se aos problemas existentes com a língua francesa. 
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certa forma à a ruptura aquilo que se sente como a comunicação, é por isso acho que 

presencialmente…acho que  há menos deformação daquele contacto, daquela presença e há 

coisas que passam, que não passam através das novas tecnologias.” 

 

O2 – “Primeiro, importante é ter essa formação. Eu pessoalmente, eu gosto de sessões 

presenciais, porque eu gosto da convivência, eu gosto do toque, eu gosto de trocar… eu gosto do 

toque, aprende-se muito, vê-se a verdade da pessoa, mas no caso de não haver possibilidade de 

haver uma formação presencial, o importante é haver formação, porque eu acho que é sempre 

bom.” 

 

O3 – “Eu gostava de haver uma sessão presencial e uma componente à distância, eu vi várias 

atividades interessantes para fazer-se com os nossos alunos. Poder-se-ia, por exemplo, fazer 60% 

presencial e 40% a distância…isso é só uma “baliza”, que eu estou…quer dizer grande parte 

seria presencial e outra parte a distância, até para se puder aprender os jogos interessantes que 

eu comecei a fazer.” 

 

Assim como a maioria dos orientadores e supervisores de estágio, todos os 

estagiários preferiram formações em bLearning, justificando que 

 
E6 – “Eu acho que aquela mista, porque às vezes…. tínhamos necessidade, como a colega z, já 

disse, dos colegas, aquela de interação com os colegas, sentíamos isso, porque quando estávamos 

só na plataforma, parecíamos todos distantes umas das outras e isso…eu senti que isso, como que 

tivéssemos todos dispersos nessa parte.”  

 

E1 –“ Porque às vezes tem algumas dúvidas que não daria para esclarecer à distância.” 

 

E11 –“ Eu senti-me mais à vontade na sala de aula, senti-me mais preenchida.” 

 

Quanto aos destinatários da formação, os estagiários, orientadores e 

supervisores concordaram que deveriam todos estarem envolvidos em formação, sendo 

que estas teriam de ser áreas diferenciadas. 

 
NC1 – Considera-se que os orientadores e supervisores deveriam estar envolvidos em formações 

relativas ao funcionamento do estágio, conhecendo melhor o regulamento de estágio, 

aprofundando competências relativas aos normativos de avaliação dos estagiários, bem como 

desenvolvendo as suas competências relativas à orientação e supervisão de estágio. Já os 

estagiários deveriam ter formação nas áreas que comprovadamente manifestam mais 

dificuldades. 

 

O E1, referiu que considera importante que os professores das escolas secundárias 

(especificamente a escola onde está a realizar a sua investigação para o trabalho de fim 

de curso, que não é nenhuma das que se trabalhou) tenham a possibilidade de também 

terem formação, conforme se pode ver na sua resposta, 

 
E1 – “Eu vejo a necessidade que eles têm de ter mais formação e de ter contacto mesmo com 

computador, porque tem alunos que não sabem nem como abrir um computador, que nunca 

tiveram um contacto sequer com um computador e é pena, porque são professores que têm mesmo 

vontade, porque são a maioria professores novos.” 
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Atendendo a que durante as entrevistas várias vezes foi destacada a importância 

das sessões presenciais, a par das realizadas à distância, apesar de na opinião de todos 

os inquiridos as primeiras serem indispensáveis, sentiu-se necessidade de perguntar 

quais as principais diferenças experienciadas no b-curso durante o trabalho 

presencial e o trabalho a distância. Tal como se evidenciou, através das notas de 

campo obtidas com base nas observações e conversas informais, 

 
NC1 – Pôde-se perceber que aquela frequência que inicialmente se tinha estabelecido de 

inicialmente se ter encontros presenciais, funcionou mais ou menos, mas depois notou-se que os 

estagiários foram pedindo mais sessões presenciais, pois necessitavam mais de um contacto 

pessoal, “olho no olho”, de mais de “calor humano” e notou-se nessa fase final que isso foi um 

dos aspetos determinantes para o sucesso deste processo.” 

 

Porém, conforme foi sendo destacado, a falta de tempo por parte de alguns 

entrevistados, realmente limitou todo o processo, conforme se pode ver nas respostas 

seguintes 

 
E11 –“ A diferença foi na sala de aula, a distância, não foi muito o que esperava o que fosse, por 

causa da falta de tempo.”  

 

O1 – “O problema é trabalhar aqui, ver se conseguem pelo menos aumentar esse tempo, porque 

esse tempo não dá para nada, não dá para nós mesmos trabalhar muita coisa com eles(...) 

 

Importa ainda salientar a importância da Uni-CV neste processo, atendendo a que 

representa a instituição de formação destes estagiários, visto que é lá que ocorreu a 

formação inicial dos mesmos, bem como muitos dos professores que já estão a trabalhar 

nas escolas secundárias do país. Todos os orientadores entrevistados também foram 

formados no antigo Instituto Superior da Educação, atual Uni-CV, remetendo um pouco 

para a importância que a instituição teve e tem no contexto da formação de professores, 

o que confirma que a universidade deverá ocupar um papel de grande relevância na 

introdução das TIC e ambientes online na formação e profissionalização dos professores 

em Cabo Verde. 

 

Notou-se nos estagiários, orientadores e supervisores de estágio um forte interesse 

no aumento das suas competências nas áreas que consideraram mais pertinentes para 

fazerem face às dificuldades vivenciadas durante a prática pedagógica, sendo que estas 

são coincidentes para todos os participantes, apesar de puderem ser exploradas de 

formas diferentes. Porém o interesse nas tecnologias educativas é evidente, sendo que 
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estas são percecionadas por este grupo de entrevistados como importantes para o 

aperfeiçoamento do estágio pedagógico e das suas competências profissionais. 

Percebeu-se que efetivamente, a formação contínua representa uma parte 

importante para a profissionalização dos docentes, representando igualmente um 

importante contributo no contexto da formação inicial dos mesmos. 

 

9.7.3.2. Dimensão de análise: Perceção dos sujeitos em relação ao estágio 

pedagógico 

Nesta dimensão de análise foram agrupadas todas as questões das entrevistas 

realizadas aos orientadores, estagiários e supervisores de estágio relacionadas com as 

suas perceções relativas ao estágio (sendo que no caso dos estagiários esta questão 

esteve naturalmente mais associada à viabilização do b-curso para a melhoria do 

estágio), abordando-se ainda questões relacionadas com as principais dificuldades e 

propostas de melhoria para o mesmo. Afigurou-se ainda necessário, destacar aqui a 

importância dos recursos pedagógicos desenvolvidos em contexto de estágio 

pedagógico, conforme se procura contextualizar de seguida. De salientar que o número 

mais elevados de unidades de sentido codificadas esteve relacionado com as propostas 

de melhoria (20 referências) e principais dificuldades (17 referências). 

Assim, uma das necessidades emergentes das entrevistas, relacionou-se com a 

necessidade de conhecer melhor os orientadores de estágio que colaboraram com a Uni-

CV, bem como compreender as perceções deles, dos estagiários e superviores 

relativamente a este processo. 

Em relação aos orientadores de estágio procurou-se saber há quantos anos 

trabalham com a instituição compreender a perceção dos mesmos sobre a tarefa 

que desempenham. Assim, vimos que todos os orientadores, à exceção de apenas um 

colaborador, orientavam estágio há mais de um ano. Falou-se com uma orientadora que 

além de supervisionar estágios em anos anteriores, como supervisora na Uni-CV, esteve 

no presente ano letivo (2012/2013) a orientar estágios e fá-lo há 7 anos, sendo que é a 

orientadora mais experiente com quem se interagiu. Os orientadores de estágio eram 

relativamente jovens, sendo que havia apenas um com idade inferior a 30 anos e o mais 

velho ainda não tinha 50 anos.  

Foi importante ver/analisar a forma como os orientadores se referiam ao 

estágio pedagógico, quando lhes foi solicitado para referirem o que este representava. 
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Realmente, viu-se que é mais do que mais um trabalho, mais do que uma 

responsabilidade, podendo até ser considerado uma vocação. Segundo o O3 

 

O3 – “ser orientador é em primeiro lugar gostar da profissão que eu faço. Eu só consigo 

transmitir ao outro aquilo que professo, que eu amo, que eu…eu só ensino aquilo que eu confio 

(…)”  

 

Este orientador refere ainda que a atividade de orientação pode também ser 

considerada uma troca de experiências:  

 

O3 – “ Por isso fazer esse trabalho de orientação, tinha de que ter algo como…tinha ser uma 

troca de experiências, eu diria pela experiência não apenas a nível científico, mas pedagógico, 

didáctico ou mesmo experiência de vida porque pelos anos de orientação de estágio pedagógico 

(…)” 

 

A orientação de estágio, para o OP1 é também partilha: 

 

OP1 –“ No meu caso eu sempre pensei numa partilha, numa partilha mútua, porque nós temos um 

conjunto de pessoas que eu considero que teoricamente estão bem apetrechados, mas precisam da 

prática, e…essa pratica só pode ser desenvolvida realmente numa sala de aula, num ambiente 

com alunos, eu acho que isso é que é uma combinação da teoria com a prática, que é muito bem 

feita, então eu vejo o orientador como um amigo, como partilhador de informações e eu acho até 

que o nosso trabalho é orientador mesmo (…)” 

 

Um outro dos orientadores de estágio entrevistados, perceciona o estágio mais 

como uma missão,  

 

O2 – “Eu acho que é um desafio, uma aprendizagem e acima de tudo é transmitir aos estagiários 

o que sabe-se, prepará-los para serem bons professores, não é apenas vê –los a trabalhar, mas 

também ver a qualidade que irão colocar na prática, futuramente como professores, então para 

mim é um desafio (…)” 

 

Para o O1, além de um desafio, é também dedicação 

 

O1 –  “É um trabalho que exige muito, muita dedicação, muito empenho, tem que estar sempre 

disponível, mesmo estando em casa, tenho de ter o telefone sempre ligado, não tem nem domingo, 

encontro ao domingos, aos sábados. Depois é uma oportunidade de trocar experiências, aprender 

com eles e eles aprenderem connosco. De uma certa forma geral, é um trabalho muito 

gratificante, porque nós ganhamos, aprendemos, é o que mais conta.” 

 

A orientação de estágio, pode também ser considerada uma auto avaliação 
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 O2 – “ Como ela disse, eu acho até a que orientação é uma auto-avaliação das…eu acho nesse 

caso, das minhas competências como professora. Até saber quando o estagiário está a trabalhar e 

fazer uma retrospetiva, digamos assim: foi assim que eu comecei, em que ponto? Onde é que eu 

estou? O que é que o estagiário está a fazer, qual é a novidade que ele está trazendo que eu ainda 

não consegui por em prática, porque eles acabam de sair da universidade, com coisas novas e 

também…então nesse caso a orientação é também uma reciclagem para nós, eu considero um 

aprendizado. É muito bom.” 

 

Atendendo a que a única supervisora de estágio das Ciências da Educação, na área 

educacional, no presente ano letivo era própria investigadora, sentiu-se necessidade de 

entrevistar outros supervisores de outras áreas, que tivessem trabalhado com outros 

núcleos de estágio, conforme anteriormente salientado. Destes dois indivíduos, um 

trabalhou numa escola que habitualmente não acolhe estagiários de Ciências da 

Educação, sendo que o outro, além de ter um núcleo de estágio numa das escolas onde 

também se desenvolvia as atividades nesse ano, dinamizou também atividades numa 

escola onde não se teve nenhum núcleo e que representava a escola piloto de 

implementação do programa Mundu Novu. 

Realizando uma breve caraterização dos supervisores, à semelhança do que 

ocorreu com os orientadores de estágio, viu-se que destes dois supervisores de estágio 

entrevistados, o mais experiente iniciou a supervisão no ano letivo 2002/2003, o que 

possibilitou compreender um pouco a evolução a nível da prática pedagógica nas 

escolas e na Uni-CV. Ambos encontravam-se na faixa etária dos 40 anos. 

Um tem mais experiência com os ambientes online, tendo dinamizado algumas 

disciplinas com recurso ao bLearning, enquanto o outro habitualmente não recorre à 

utilização das TIC para a dinamização das suas disciplinas na Uni-CV, nutrindo, no 

entanto, algum interesse pela formação nesse domínio. 

 

No que concerne à perceção dos supervisores sobre o estágio pedagógico, 

apenas o S2, pronunciou-se mais claramente sobre essa questão (talvez por orientar 

estágio há mais anos), referindo que 

 

S2 – “Digo sempre que no estágio é um espaço para ajuda, colaboração, de partilha, pois estando 

na sala de aula, não significa que já se sabe tudo, temos de pedir opinião, partilhar.” 
 

As notas de campo retiradas durante a reunião realizada com os supervisores de 

estágio espelharam também algumas das propostas de melhoria do estágio, relacionadas 

sobretudo com a duração dos mesmos. Todos os agentes principais do estágio são 

unânimes nesta questão. 
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NC2 – Sugere-se, por isso, que o período de contacto com as escolas seja iniciado mais cedo e se 

tal não for possível logo no início do ano letivo, que se possa considerar a possibilidade de estes 

estudantes, durante todo o seu percurso académico, puderem estabelecer alguma ligação desde os 

primeiros anos do curso, até aos últimos. 

 

Outro aspeto que também é aqui destacado é a realização de encontros gerais com 

todos os agentes envolvidos no estágio, ou pelo menos com os supervisores, 

orientadores e comissão de estágio, tal como ocorreram pela primeira vez no ano letivo 

2012/2013. Tal como se pode notar, 

 

NC2 – Poderia também ser bastante útil a realização de 3 reuniões entre supervisores e 

orientadores para harmonização de práticas de avaliação nos diferentes núcleos de estágio, de 

entre outras questões que poderiam ser exploradas. 

 

 

No que se refere às propostas para a melhoria do estágio, surgiram também 

sugestões da parte dos estagiários em relação, por exemplo ao funcionamento de alguns 

aspetos nas escolas onde realizaram o estágio, veja-se a título de exemplo o seguinte 

comentário, 

 

E2 – “somente para falar da sala de informática na escola onde fiz o estágio, há uma sugestão 

que a direção podia facilitar, os alunos que não fossem apenas de 11º e 12º, porque só têm 

informática os alunos de 11º e 12º, mas deveriam alargar desde o 7º ano, com o número de 

computadores tem, que sei que são suficientes. Se têm aulas de Ed. Física de manhã…os alunos 

vão, certamente se se pudesse pôr a aula de informática no período contrário, certamente eles 

também iriam.” 

 

Pode-se inferir que existe um bom grupo de professores colaboradores a trabalhar 

com a Uni-CV, que além de compreenderem bem o processo de estágio, gostariam de 

ajudar a melhorá-lo, tal como se pode aferir numa das respostas do O2:  

 

O2 - “Este ano fiz a proposta no sentido da Uni-CV trabalhar diretamente com a escola no caso 

do apoio dos coordenadores das disciplinas, no sentido de apresentarem o programa, os 

conteúdos, porque os alunos chegam sem nunca ter visto o programa da disciplina e nunca 

saberem…então eu acho que todos os professores estariam dispostos.”  
 

O O3 mencionou a revisão do regulamento de estágio como uma forma de 

superação de algumas das dificuldades identificadas, 

 

O3 – “o Regulamento de Funcionamento dos Estágios deveria ser revisto, atendendo a 

que é omisso no que se refere, por exemplo, às ausências dos estagiários às atividades 

previamente planificadas, de entre outras questões, relacionadas especificamente com o 
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estatuto de trabalhador-estudante dos estagiários.” 

 

Neste contexto, o orientador 2, acrescenta  

 

O2 –“Eu julgo que já se existem elementos suficientes para se começar a pensar num novo 

modelo de estágio e isso parte do perfil de entrada dos alunos, porque esta é uma 

universidade….há-de ingressar os alunos, que apresentarem as condições, de acordo com o perfil 

apresentado e se houver um patamar de exigências logo à entrada, não haverá problemas que hão 

de sobrar para os orientadores, o perfil de entrada deixa muito a desejar.” 

 

O O3 reforça a questão do perfil de acedido emo estágio, centralizando-se em 

alguns aspetos que mostraram a forma como se vive o estágio, sendo por isso relevantes 

destacar: 

 

O3 – “Mas em relação ao perfil, eu tinha que dizer isto, porque deve valorizar a instituição e 

valorizar também o curso que estão a fazer. Quando eu falo do perfil eu falo em termos de 

competências, porque uma vez havia provas de acesso… conseguia-se fazer…. escolher os melhor 

alunos do grupo, então é necessário ver o perfil de entrada, haver rigor no dia a dia. Deve haver 

uma postura uniformizada para todos os professores, o grau de exigência deve ser o mesmo; não 

deve haver uns que são mais flexíveis, mais bonzinhos e outros mais exigentes (...)  

 

Foi interessante constatar que os orientadores, apesar de não terem participado 

diretamente no b-curso, incluíram propostas de melhoria do estágio relacionadas com a 

Moodle,  

 

OP1114 – “Eu acho que esse espaço virtual devia pelo menos funcionar mais cedo, senão o 

estágio, pelo menos esse espaço (...)”  

 

Durante a reunião com os supervisores de estágio115, uma supervisora avançou 

com uma proposta que considera que poderia melhorar o estágio pedagógico dos 

estudantes, 

 

NC2- Propõe a criação de uma espécie de apoio, por exemplo, para fotocópias, junto da 

reprografia da Uni-CV, onde estes estudantes estagiários, pudessem ter uma “cota” para 

realização de algumas cópias para a dinamização das suas aulas. 

 

No decorrer dessa reunião surgiram ainda outras contribuições de grande valia 

para o melhoramento dos estágios pedagógicos, designadamente: 

 

NC2 – O supervisor J refere a importância da existência de um curso para o orientador de 

                                                                 
114 Relembra-se que esta unidade de registo já foi apresentada anteriormente, estando associada a outro nó, mas é 

novamente aqui destacada por se considerar que é relevante também para este sub nó, o que ocorreu algumas vezes 

ao longo desta análise, conforme previamente justificado no capítulo VI, do desenho metodológico. 

115 Relembra-se que essa reunião foi assistida pela supervisora, também investigadora, remetendo as principais 

discussões e contributos discutidos entre todos os supervisores de estágio do DCSH na Praia, em notas de campo 

(NC2, cf. apêndice XXVII), que vão sendo destacadas aqui nesta análise, sempre que necessário. 
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estágio, destacando que recolheu algumas informações que poderão inclusivamente ajudar no 

desenvolvimento desse trabalho. 

 

Destacou-se também a necessidade da existência de mais tempo para a prática 

pedagógica, 

 

NC2 – Sugere –se que o período de contacto com as escolas seja iniciado mais cedo e se tal não 

for possível logo no início do ano letivo, que se possa considerar a possibilidade de estes 

estudantes, durante todo o seu percurso académico, puderem estabelecer alguma ligação desde os 

primeiros anos do curso, até aos últimos. 

 

Surgiram ainda nessa reunião mais algumas propostas bem consolidadas que 

poderiam ajudar a dinamizar o estágio, 

 

NC2 – “A supervisora H reforça ainda a necessidade da existência de um “programa” de 

formação pedagógica, sem o qual os orientadores não poderiam candidatar-se. Este programa 

poderia ser desenvolvido inclusivamente com os professores que não pretendessem orientar 

estágio de imediato, porém deveria constituir um requisito para a seleção do orientador 

pedagógico da Uni-CV. Esta iniciativa poderia conduzir à criação de uma bolsa de 

formadores/orientadores, que a médio, longo prazo, seria extremamente pertinente para o 

aperfeiçoamento dos estágios pedagógicos. Esta formação seria determinante para a 

harmonização de práticas, de entre outras questões. Esta formação, a iniciar-se logo em fevereiro 

de 2014 seria uma medida excelente, porém o desejável seria que esta ocorresse logo no início do 

ano letivo, em outubro.” 

 

Algumas das dificuldades previamente apontadas pelos supervisores relativas ao 

estágio, foram posteriormente analisadas, perspetivando a sua superação,  

 

NC2 – Posicionando-se em relação ao que os restantes supervisores referiram no que diz respeito 

à falta de competências científicas e linguísticas dos estagiários da Uni-CV, este supervisor, 

sugere que o estagiário passe antes por uma prova, que o possa certificar para a realização do 

estágio, entendendo que apenas quem a passar seria um candidato a estagiário, que deveria ter o 

perfil mínimo exigido para tal. 

 

Importa referir que estão agendadas mudanças para a melhoria dos estágios 

pedagógicos na Uni-CV, conforme afirmou um dos membros da equipa da coordenação 

geral dos estágios, 

 

NC2 – Todas as dificuldades discutidas na reunião poderão ser resolvidas futuramente, 

atendendo a que a Uni-CV já constituiu um grupo de trabalho (constituído por ele, o assessor do 

senhor pró- reitor para o ensino e qualidade, os coordenadores gerais do estágio de ambos os 

departamentos e os respetivos presidentes dos CD de ambos os departamentos) para resolverem 

os principais problemas referentes ao estágio pedagógico, bem como repensar a prática 

pedagógica na Uni-CV. Destaca que um dos objetivos é abrir centros de estágio nas escolas 

secundárias, celebrando com elas um protocolo, criando assim todas as condições para 

receberem os estágios. 
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Os estagiários alertaram para a necessidade do trabalho colaborativo entre todos 

os agentes principais do estágio, mostrando-se igualmente bastante receptivos à 

realização de formação, que os possa preparar para a fase seguinte do estágio, o que, 

neste caso concreto, denotou alguma capacidade de autoavaliação. Afirmaram, portanto 

que 

 

E8 – “Devia haver ações de formação antes do início do estágio.” 

 

E2 – “Acho que devia haver alguma formação depois de acabar o primeiro semestre e antes de 

começar o estágio”. 

 

Um dos estagiários clarifica a questão relatando um episódio, onde ressaltaram 

algumas das dificuldades experienciadas nesse processo, 

 

E1 – “Eu acho que até, por exemplo, antes de irmos para as férias de semestre, o coordenador já 

nos tinha dito que não iríamos ter um mês de férias, porque íamos entrar logo no estágio. se 

tivesse um tempo em que os alunos tinham de ter um contacto com o programa e já saber o que 

iriam trabalhar antes de ir para o estágio, aí seria diferente, aí porque mesmo antes de as aulas 

começarem, já se aproveitar esse tempo para esses materiais, conteúdos…até para preparar (…)” 

 

 

Todos estes entrevistados (orientadores, supervisores e estagiários) foram 

unânimes em considerar que há necessidade de investir na formação para melhorar o 

estágio pedagógico, como forma de superar algumas das lacunas que são bem patentes 

neste processo.  

 

Notou-se que houve muitas contribuições para a melhoria dos estágios por parte 

de todos os entrevistados que tinham influência direta nos mesmos, designadamente os 

estagiários, supervisores e orientadores, sendo que, naturalmente, se destacaram 

essencialmente propostas de melhoria para a superação das principais dificuldades 

identificadas, relacionadas com a durabilidade do estágio, das condições científico 

pedagógicas dos estagiários, dos problemas inerentes  ao acesso, em condições ideais, 

às TIC e ambientes online. 

 

9.7.3.3. Dimensão de análise: Utilização das TIC e de ambientes online 

Procurou-se aqui agrupar as principais questões relacionadas com o 

funcionamento em termos gerais das TIC e ambientes online nas escolas e na Uni-CV, 

sendo que se visou analisar o contexto das TIC na escola onde decorreu o estágio, a 

importância que os orientadores, estagiários, supervisores e coordenador do programa, 
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atribuíam ao Programa Mundu Novu, sendo que daqui emergiram outros sub nós 

(direcionados especificamente com a entrevista realizada ao coordenador do programa), 

relacionados com os formadores do programa e recursos de aprendizagem, escolas 

envolvidas e dificuldades do programa. 

Retomando as entrevistas dos orientadores, supervisores e estagiários, procurou-se 

ainda neste contexto, perceber qual a utilização das TIC pelos estagiários, sendo que 

daqui emergiu um sub nó, relacionado com a relação dos alunos dos estagiários com as 

TIC. De salientar ainda que se procurou aferir das condições das TIC na Uni-CV (onde 

se recorreram apenas às entrevistas dos supervisores e estagiários, bem como algumas 

notas de campo – NC1 – da investigadora), destacando-se ainda as TIC nas rotinas 

diárias. De salientar que os nós com mais unidades de referência foram as TIC na 

escola onde decorreu o estágio (com 13 referências) e a importância do Programa 

Mundu Novu (com 7 referências) 

Associou-se esta dimensão à forma como os estagiários, orientadores e 

supervisores percecionavam as TIC e ambientes online nas suas rotinas nas escolas, 

na Uni-CV e no país. Relembra-se ainda que aqui integrou-se também o contributo do 

coordenador do programa Mundu Novu, por se afigurar importante neste contexto, 

nomeadamente para se perceber o percurso a nível de integração tecnológica escolar que 

se está a realizar em Cabo Verde.  

Após o seu envolvimento no b-curso, interessou saber como os participantes 

descreviam a sua relação com as TIC, procurando-se perceber se esta se altera, em 

função das necessidades que os estagiários manifestaram de acesso à plataforma, das 

pesquisas que necessitavam realizar, bem como analisar a perceção dos seus 

orientadores/supervisores em relação às TIC e a sua eventual integração nas suas 

práticas quotidianas. 

Enquanto supervisora de estágio, procurou-se, além da Moodle, comunicar com 

os estagiários, através do FB, conforme como se referiu anteriormente e conseguiu-se 

realizar uma reunião de trabalho, com uma das orientadoras de estágio via skype, o que 

representou um verdadeiro ganho, atendendo a que constatou-se que pode realmente ser 

uma prática bastante útil e viável para estes contextos. 

A orientadora de estágio com quem se realizou a sessão de skype também já 

frequentou uma formação com recurso ao elearning, tendo dito que gostou da 

experiência. Assim, notou-se alguma recetividade às condições tecnológicas para o 

trabalho com recurso a estes ambientes, o que representou um aspeto bastante positivo. 
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Outro orientador que também esteve envolvido numa experiência com recurso a um 

ambiente online, manifestou também interesse, apesar de considerar que apenas teria 

sucesso, se fosse desenvolvida com recurso ao bLearning, atendendo a que não 

dispensava as sessões presenciais. 

No que diz respeito à utilização das TIC pelos estagiários, constatou-se que para 

um dos supervisores, 

 
S1 –“ eles tinham dificuldade de descarregá-los, pois dentro do computador, não tinha todas 

ferramentas adequadas para aquele tipo de ficheiro, o software necessário para todo aquele 

material, aqueles ficheiros não eram open source, então os alunos tinham muita dificuldade.” 

 

Já o S2 refere que  

 

S2 –“  mas aqui na escola B, foi muito bom, viu-se que há muito recurso às novas tecnologias, 

quase todas as aulas que eu fui assistir houve a projecção de pequenos vídeos, de pequenos 

extratos de música, houve sempre o recurso às novas tecnologias.(…) acho que agora os 

estudantes já estão a começar a fazer isso (recorrer às TIC) de forma muito autónoma, sem 

recurso ao professor, a interessar-se em fazer procuras, têm necessidade de fazer uma aula sobre 

as cores, eles vão…à Internet, eles procuram, coisas, acho interessante.” 

 

O E6 relativamente à utilização das TIC, salientou que 

 
E6 –“ eu acho que… que os alunos [referindo-se aos alunos das escolas 

secundárias] aproveitavam mais, porque isso chamava mais à atenção dos alunos, eu vi que não 

era hábito de ter aula dessa forma, então quando há alguma coisa diferente, eles ficam mais 

concentrados naquilo que vêem e ouvem e isso…eu acho que interiorizam mais…eu senti, 

principalmente nas minhas aulas que quando eu levava…foram apenas 2 vezes…eu vi o que 

naquelas aulas, os alunos participavam mais e aprendiam…ficavam mais concentrados.” 

 

Importa compreender ainda qual a recetividade dos alunos das escolas às TIC, 

procurando perceber se eles estão a acompanhar as tendências tecnológicas. Assim, a 

OP1 salienta que 

 

OP1 – “Os alunos sim. Os de 8º anos também. Eu acho que muitos alunos têm acesso porque vejo 

muitos alunos online, nos poucos momentos que eu entro lá. Eu acho que eles têm net em casa. 

Eles pesquisam sempre na Internet, inclusive, trazem as páginas todas iguais.” 

 

Assim, viu-se que os alunos tinham alguns hábitos de acesso à Internet, mas que 

realmente, talvez por não terem tido ainda a disciplina de informática116, ainda pouco 

                                                                 
116 Em Cabo Verde, é a partir do 9º ano de escolaridade os alunos podem frequentar aulas de informática, sendo que 

a disciplina é opcional no 3º ciclo (sendo que existe um número limitado de vagas), dado que os alunos podem optar 

pela disciplina de Desenvolvimento Económico e Social, Desenho ou Utilização de Computadores. A partir do 11º 

ano todos os alunos de via técnica têm disciplina de informática nos seus currículos. No caso das escolas com ensino 

técnico, para cada um dos cursos existe um disciplina de informática específica com programas distintos, com 
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sabem sobre a pesquisa para a realização de trabalhos. Parece que o acesso à web, 

destinou-se mais à interação no FB.  

Um dos estagiários referiu que notou que os alunos com quem trabalhou sabiam 

da importância do acesso à Internet, mas pareciam ter algumas dificuldades nesse 

processo, atendendo a que  

 

E7 –“ eu reparei assim…Até que num trabalho de grupo que me entregaram, que logo na parte 

introdutória, os alunos começaram: “agradeço a todos os colegas que fizeram pesquisa e que nos 

entregaram”. Isso demostra que pediram a colegas para pesquisar e que também há outros que 

também têm acesso à Internet.” 

 

Os estagiários puderam também pronunciar-se sobre esta questão, direcionando a 

utilização das TIC aos alunos das escolas com quem trabalharam, pelo que referiram 

que  

 
E2 – “os alunos sabem, eles pesquisam. Praticam, nem todos sabem, mas uma boa quantidade, 

uma boa maioria, porque normalmente os alunos pesquisam o assunto de aula e vão com dúvidas 

para nos perguntar, por isso sei que eles pesquisam.” 

 

Conseguiu-se também perceber que, segundo os estagiários, os seus alunos 

também mostraram uma recetividade maior aos conteúdos quando estes eram 

dinamizados com recurso às TIC,  

 

E6 – “Eu acho que sim, eu acho que… que os alunos aproveitavam mais, porque isso chamava 

mais à atenção dos alunos, eu vi que não era hábito de ter aula dessa forma, então quando há 

alguma coisa diferente, eles ficam mais concentrados naquilo que vêem e ouvem e isso…eu acho 

que interiorizam mais…eu senti, principalmente nas minhas aulas que quando eu levava…foram 

apenas 2 vezes…eu vi o que naquelas aulas, os alunos participavam mais e aprendiam…ficavam 

mais concentrados.” 

 

Um dos estagiários, relatou a sua perceção sobre o acesso dos seus alunos às 

TIC, designadamente a uma das redes sociais mais utilizadas, destacando que 

 

E6 –“ Eu senti, na minha turma eu senti, mas eram poucos os alunos que tinham acedido em isso, 

mas eram 2/3 alunos. Um dia eu perguntei, vocês têm FB , outros disseram : “Não”, eu nunca 

entrei”…Eu só vou lá para algum trabalho para pesquisar, é que eu vou lá… …Quando cheguei 

na turma perguntei, disseram:” Não, eu não tenho acesso.”  

 

                                                                                                                                                                                            
excepção dos cursos de electrotecnia/electrónica e de construção civil que estudam a mesma disciplina 

(www.minedu.gov.cv, acedido a 20 de junho de 2014) . 
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Percebeu-se também que as redes sociais são apelativas para estes alunos, como 

refere OP2: 

 
OP2 – “Sei que alunos do 11º andam sempre no FB. E gostam.” 

 

Remetendo-se também aos alunos das escolas secundárias e ao impacto do 

programa Mundu Novu, o coordenador do Programa, referiu também que os alunos das 

escolas alvo do programa começaram a ter melhores resultados,  

 

PMN – “na verdade muita coisa tem mudado, muita coisa tem mudado, nomeadamente os alunos 

têm gostado, muito, porquê? Porque os alunos têm gostado muito, porquê? Em vez de fazer 

aquelas aulas mais magistral, os professores começam a fazer mais aulas interativas, imagens, 

animações, som vídeo, enfim,  e isso tem trazido muitas vantagens, porque os alunos têm a 

tendência de interiorizar isso mais rápido.” 

  

Neste contexto salientou ainda que 

 

 PMN - “vimos quando se abriu o ano letivo - tem havido muita procura de alunos para as 

escolas que têm o Mundu Novu, houve muitos pedidos de transferências para as escolas.” 

 

Importa ainda aqui compreender algumas das questões que são colocadas 

relativamente à integração das TIC nas rotinas pedagógicas, designadamente quando 

se afirma que 

  
PMN - “temos ficado bastante satisfeitos é com a reacção dos alunos, porque de repente o 

professor chega na sala de aula e apresenta uma aula totalmente diferente. Pois em vez de o 

professor passar 50 minutos a falar, o professor chega lá com uma aula toda feita em power 

point, cheia de hiperligações e simulações e o aluno fica muito contente.”  

 

Tal como o O1 afirma, se por um lado, a utilização de novos recursos ajuda na 

concentração e motivação dos alunos, por outro lado, a má utilização da tecnologia, não 

melhora os processos de ensino e de aprendizagem. 

 

O1 – “principalmente tendo a nova tecnologia …com filmes, com jogos, e então…propriamente 

deram trabalho aos alunos que utilizavam…faziam trabalhos, jogos depois íam apresentar, então 

foi muito bom, e os alunos aprenderam bastante e nota-se que se aprende muito dessa  forma, 

quando é bem utilizado”. 

 

OP2 – “Sei que alunos do 11º andam sempre no FB. E gostam. Eles pesquisam para fazerem os 

trabalhos e fazem tudo igual.” 
 

Havendo recetividade por parte dos alunos para o trabalho com recurso às TIC, 

entende-se que os eventuais obstáculos a este processo de integração começam a serem 
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ultrapassados, na medida em que esta poderá ser uma forma de dinamização de práticas, 

conduzindo a resultados positivos, dinamização de formas de trabalho, caminhando para 

o alcance de alguns dos pressupostos da sociedade do conhecimento: autonomia, 

partilha, coconstrução de conhecimento, de entre outras. 

Apesar das melhorias consideráveis, essencialmente no que se refere ao 

melhoramento do acesso tecnológico na Uni-CV, sabe-se que ainda não existem as 

condições ideais para desempenhar um bom trabalho nestes domínios. Das muitas 

questões que preocupam os supervisores de estágio relacionadas com a introdução das 

TIC na educação, destacaram-se algumas que merecem alguma atenção: 

 

S2 – “É preciso não deixar os estudantes completamente abandonados por uma questão de 

autonomia, deixar os alunos117 dentro da plataforma, para os alunos chegarem lá e apanharem. A 

educação tem de ter uma direção, se ela não existir é um paradoxo total. É preciso ter uma 

orientação e um apoio, senão não se consegue atingir o objetivo pretendido.” 

 

Percebeu-se que o acesso às TIC para uma das orientadoras de estágio, tal como 

se referiu ainda neste capítulo, ainda parecia ser uma tarefa um pouco complexa, pois 

informalmente manifestou essa preocupação, referindo que 

 

NC1 -  uma das dificuldades inerentes ao participar no b-curso seria o facto de não ter um 

computador próprio.”  

 

Talvez devido às dificuldades ainda existentes em termos de acesso à Internet 

manifestadas por alguns orientadores e estagiários, ou até por falta de hábitos de acesso 

frequente à mesma (aparentemente o caso de um orientador e quatro estagiários, 

essencialmente por não terem computadores próprios) ou ainda até por se acreditar 

muito na orientação olhos nos olhos (O3), muito dependente daquela interação humana, 

que se considera importante para trabalhar (O2), notou-se que a orientação de estágio 

era, sobretudo, realizada com base em encontros presenciais e muitas vezes apoiada 

pelo telefone. As conversais informais permitiram aferir que não houve qualquer 

comunicação entre os estagiários e os seus orientadores via skype ou facebook, 

existindo, apenas algumas trocas de emails. 

 

Assim, fica a questão: se há interesse neste tipo de modalidade de ensino e de 

aprendizagem, porque é que ela não se efetiva? Ora aqui, os principais problemas 

                                                                 
117 Destaque-se que nas unidades de registo dos supervisores (S1 e S2) quando estes se referem aos alunos, estão a 

falar dos estagiários, enquanto que estes últimos (os estagiários) se referem aos alunos , estão naturalmente a falarem 

dos alunos da escola onde estão a realizar o estágio. 
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identificados prendem-se com a falta de hábitos de trabalho, tal como afirmou o 

coordenador do Programa Mundu Novu, 

 

 

 
PMN – “há professores que são propensos para isso, mas há pessoas que têm muitas resistências, 

por vários fatores, ou porque têm muitos anos a fazem aulas dessa forma e depois têm alguma 

resistência em mudar. Não é fácil e nós compreendemos essa resistência ou porque mesmo 

fazendo formação, sentiu-se que há alguma resistência em termos do domínio tecnológico. Os 

professores que utilizam, já viram quais as vantagens, puxam os outros. Há professores que 

preparam as aulas e dão aos outros só para eles verem como é, só para verem como é que é, e as 

coisas vão caminhando, mas de uma forma geral, há muita resistência.”  

 

A formação poderá ajudar a superar esses problemas, sensibilizando ainda mais os 

docentes para a necessidade de integração na sociedade digital. 

Um dos orientadores de estágio entrevistados destacou ainda aspetos interessantes 

da sua visão sobre as tecnologias, quando refere que  

 
O3- “não deve haver um uso exclusivo de proje…desses os aparelhos eletrónicos, senão desvirtua-

se da realidade, da essência daquilo que é a sala de aula porque esses aparelhos, de todo não 

substituem o professor. Na nossa escola -  agora estou a falar daquilo que foi o estágio 

pedagógico - eu como orientadora, os alunos também estagiários e os outros alunos, o que é 

fizemos? A biblioteca tem sido um complemento importante, e nós mesmo na preparação das 

aulas… pensamos sempre no plano B (…)” 

 

Como são os “habitantes” das escolas que melhor as conhecem, procurou-se 

perceber quais as potencialidades das mesmas em relação ao trabalho com recurso às 

TIC. Constatou-se, por conseguinte, que para o S1, a escola onde trabalhou (que ainda 

não tinha sido contemplada pelo Programa Mundu Novu), 

 

S1 – “Não tem a mínimas condições, é uma escola pequena, degradada, com bastantes problemas 

de barulho porque fica numa zona populosa e por isso fica muito barulhenta. Não tem cadeiras, 

não tem mesas que chegue. Não tem material informático, nem a nível tecnológico.” 

 

 

O OP1, voltou a reforçou essa ideia, referindo que  

 

OP1 –“ Em termos de novas tecnologias, eu acho que a escola tem vindo apostando, em termos 

dos computadores, abrindo a sala para as pessoas fazerem consultas. A nossa escola há 2/3 vem 

apostando, adquiriram novos computadores, eu acho que a escola vem apostando. Uma vez eu 

lembro que a escola abriu isso tudo para nós, mas viram a fechar, porque faziam mau uso(…)” 

 

Ainda neste domínio, os estagiários também se pronunciaram sobre as condições 
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das escolas onde decorreram os seus estágios, confirmando as suas condições de acesso 

tecnológico, 

 
E1, E2 –“ Sim,  A nossa escola estava. Tem computadores oferecidos pelo Mundu Novu. 

Computadores e Data show.” 

 

 

E3 – “Sim (…) eu acho que o uso de recursos como computador e do data show funciona, 

principalmente para quando queremos, por exemplo expor um vídeo pra turma, há mesmo temas 

que exigem que trabalhemos com pequenos vídeos, eu acho que por ex. na minha turma os alunos,  

por exemplo, antes…ou escolhem um  vídeo, para fazer um debate, por exemplo, ajuda muito… 

eles retraem isso e trazem isso para a realidade deles. Então, eu acho que ajuda”. 

 

No que se referia à preparação destas instituições escolares (escolas secundárias 

onde decorreram estágios nesse ano letivo e Uni-CV), percebeu-se que, ao longo dos 

anos, houve mudanças consideráveis - no caso das escolas secundárias, devido à 

implementação do Programa Mundu Novu e também devido ao sistema integrado de 

gestão escolar implementado pelo ministério de educação - que contribuíram 

positivamente para uma melhoria dos trabalhos dos professores, assim como dos alunos 

e de toda a comunidade educativa.  

Especificamente no que diz respeito à Uni-CV, viu-se que existiram também 

algumas melhorias realizadas ao longo dos anos, tal como menciona E1  

 

E1 – “eu, por exemplo (…) tenho a minha colega que estuda ciências da educação no 2º ano, ela 

tem acesso à plataforma, e nós não tivemos e ela é que me dá explicação de como nós fazíamos”. 

  

Existiam, no entanto, ainda muitas limitações, que condicionaram o 

desenvolvimento de ações que envolvam as TIC. Tal como afirma o E2, 

  
E2 - “tivemos aulas de TIC no 2º ou 3º ano parece, no 2º ano: em que 32 alunos, apenas 9 

computadores e apenas 7 a funcionar, às vezes, nem os 7 funcionavam bem. Então há quem tinha 

um portátil, tinha q trazer o seu portátil sentávamos 4/5 para fazer uma tarefa.  E assim como 

avança? Nunca avançará. Eu diria que a universidade não tem as mínimas condições para 

avançar com isso. Primeiro criar condições e depois avançar.” 

 

Um dos supervisores entrevistados que em anos anteriores também tentou 

trabalhar com a Moodle nas suas aulas na Uni-CV, referiu que  

 
S1 – “A Uni-CV não tem espaço, com computadores suficientes, então os alunos não conseguem ir 

trabalhar para lá. Depois temos os problemas técnicos. No momento da experiência, havia outros 

estudantes lá também, depois muitos cabos desligados. Outro problema é  o de conectividade, pois 

a Internet é muito lento e depois a plataforma estava “sempre a cair”.”  

 

O S2 em relação às condições tecnológicas da Uni-CV, disse  
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S2 – “aquilo que eu vejo, que nós vimos, o que nós sentiu-se todos os dias, é por exemplo na sala 

dos professores com os computadores, muitos deles já não funcionam, com a Internet queres ter 

acedido emo email, por exemplo, a Internet não está a funcionar, aquilo levar perder tempo, 

perder paciência…leva tempo, é preciso muito tempo, perde-se a paciência. Por outro lado, 

quando se compara, antes do alargamento da base, da rede, agora vê-se nos corredores, os 

estudantes fazem pesquisa, dantes não havia, acho que tudo isso é uma mais-valia, acho que é 

bom ver também o lado positivo…” 

 

Não obstante, pode-se considerar que todos os participantes na ação, à exceção 

deste, manifestaram muitas reservas em relação às TIC na Uni-CV, considerando-as 

limitadas para o número de estudantes que a instituição acolhe. Nesta sequência, outro 

dos estagiários entrevistado referiu que 

 
E11 – “A sala tem problemas de computadores, são poucos computadores para muitos e tem 

problema de acesso à Internet.” 

 

Uma das informações que se obteve durante a entrevista fez com que se refletisse 

melhor sobre estas questões, atendendo a que representou o esforço que alguns 

estagiários faziam para aceder à Internet, tal como se espelha nesta afirmação, 

 
E8 – “Sim, No meu caso eu …eu venho à Uni-CV para vir apanhar a Internet (na sala de 

informática dos alunos) e, mas ficamos à espera mais do que 2 horas para aceder à Internet e é 

uma hora só e não dá para fazer muita coisa.” 

 

Algumas das notas de campo, fruto das observações e conversas informais 

realizadas, denotaram também as deficiências que ainda dificultavam os trabalhos desta 

natureza: 

 
NC1 – A universidade de uma maneira geral ainda não tem condições em termos de internet e 

computadores para que os alunos possam trabalhar e se possam concentrar. O acesso à sala de 

informática dos alunos é relativamente limitado, os alunos que não têm computador estão numa 

situação muito delicada, porque não têm depois possibilidade de desenvolver os seus trabalhos. 

 

NC1 – Em conversa (informal) com uma das professoras do DCT e inclusivamente professora de 

Informática, foi garantido que os seus alunos não podiam aceder à Internet, pois está limitado e o 

acesso que existe é pobre, pois há quebras, o que dificulta tudo o resto. 

 

 

NC1 –  Um dos técnicos responsáveis pelas TIC na Uni-CV, assegurou também que desde 2009 

até à data, não foram implementadas medidas de melhoria da nossa Internet, o que significa que 

enquanto isto não tiver melhor também haverá dificuldades em todas as outras vertentes, em todas 

as outras áreas. 

 

O melhoramento das condições tecnológicas na Uni-CV depende de um forte 

investimento em termos de recursos físicos e tecnológicos. Depende, sobretudo, 
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também de uma visão estratégica que proporcione o impulso necessário neste domínio, 

elevando a capacidade de desenvolvimento do trabalho e colaboração com outras 

instituições no país e fora do mesmo. Nota-se efetivamente muita vontade de 

experimentar, inovar, mudar, porém, esta acaba por ficar fortemente condicionada pelos 

constrangimentos que se encontram à medida que se investe em projetos dessa natureza, 

que acabam por acarretar muitas ansiedades e algum stress, em primeiro lugar, 

associados naturalmente ao desconhecimento inicial dos participantes, mas 

posteriormente essencialmente devido às sucessivas dificuldades tecnológicas, que 

acabam por desmotivar completamente qualquer indivíduo. O S1 que ao longo dos anos 

tem tentado dinamizar algumas das suas atividades com recurso às TIC, descreveu as 

principais dificuldades identificadas na Uni-CV de uma forma muito clara: 

 

S2 - “Primeiro, antes de tudo, deve ter articulação entre os serviços. Os Serviços técnicos, os 

departamentos para ter uma articulação e para os professor puderem fazer o seu trabalho bem 

(…)Segundo, nos curricula da Uni-CV deve haver uma definição clara na definição da tecnologia. 

Se os alunos que estão implicados, então não avançam, pois não tem nenhum mecanismo que 

obrigue os alunos a participarem neste tipo de experiência. Se não tem condições, não funciona. 

Tem de haver internet com banda larga, com velocidade superior e depois tem-se de por alguém 

com competência para essa área, senão, não funciona.”  

 

No que se refere às condições da Uni-CV para a dinamização deste tipo de 

iniciativas, logo que se coloca a questão a um dos grupos de estagiários participantes no 

b-curso, a resposta desses cinco entrevistados foi simplesmente risos. 

Pode-se, portanto, perceber que os desafios ainda são muitos, mas a vontade de 

avançar também deve ser considerada, pelo que investigações desta natureza, são 

sempre importantes, também para se perceber o caminho que necessita ser percorrido e 

para relembrar que as fragilidades, desde que devidamente identificadas, podem 

perfeitamente serem superadas. 

Outro professor estagiário falou das dificuldades que encontrou na escola onde 

esteve a trabalhar, no que se referia ao facto de não existirem em algumas salas de aula 

acesso a uma tomada com energia elétrica, conforme se destacou anteriormente. 

 

E10 – “Há turmas que não tem energia para…” 

 

A escola mencionada por este estagiário ainda não foi alvo da implementação do 

Programa Mundu Novu, sendo que a outra escola onde um grupo de estagiários 
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desenvolveu as suas atividades, conforme se destacou anteriormente, já tinha sido 

abrangida pelo programa. 

Relativamente à importância do Programa Mundu Novu, percebeu-se que este 

vai ganhando proporções consideráveis, ano, após ano. Segundo o seu coordenador,  

 

PMN –“ o processo de implementação e desenvolvimento do Programa Mundu Novu, precisa de 

ser progressivamente continuado pelos professores, sob pena de cair no marasmo e no 

esquecimento, caso as escolas permaneçam muito mais tempo depois dessa formação inicial, sem 

as condições tecnológicas necessárias para a prossecução dos principais objetivos almejados pelo 

programa.” 

 

Procurando clarificar um pouco melhor do que se trata este programa, viu-se que 

 

PMN – “é um programa criado pelo governo de Cabo verde em 2009…foi criado em Março de 

2009 e…o objectivo é a levar as tecnologias nas escolas, ou seja, a inserção das novas 

tecnologias nas escolas como de aproveitar as suas potencialidades em termos do processo de 

ensino-aprendizagem, melhorar o processo de ensino-aprendizagem, levar novas ferramentas 

para a sala de aula como forma de incrementar a qualidade do ensino, mais motivação para os 

professores e como forma de se viver a sociedade de informação que se vive hoje, foi por isso que 

o programa Mundo Novo foi criado. E neste item, estamos a trabalhar com várias escolas e com 

vários professores.” 

 

Atendendo a que um dos núcleos de estágio que era supervisionado pela 

investigadora decorria numa das escolas onde esse programa esta a ser implementado, 

perguntou-se ao supervisor 2, que também trabalhou com um núcleo de estágio na 

mesma escola, se tinha conhecimento dessa questão, ao que este respondeu:   

 
S2 –“ Eu não sabia (da existência do Programa Mundu Novu na escola A)…só soube agora.” 

 

Numa das escolas piloto onde este programa foi implementado (onde não se teve 

nenhum núcleo de estágio), um dos orientadores de estágio não participantes 

diretamente na ação, destacou algumas das potencialidades do mesmo,  

 
O3 – “Bom na minha escola, portanto, aqui na escola B, não podia ser de outra forma, porque até 

os sumários escrevemos no computador, só para terem uma ideia, de facto, nós…é escola é do 

Mundu Novu, (…) Então tudo é informatizado, cada sala tem um computador, nós temos os 

equipamentos que precisamos para dar aulas, desde gravador, projector de imagem, temos… 30 

salas a funcionar, e se os 30 professores quiserem levar os  projetores para a sala, ainda ficamos 

com projectores nos armários.  E… isso eu…julgo, eu  acredito que foi uma mais-valia, porque os 

nossos estagiários (…)” 

 

O O1, descreveu um pouco como as práticas inerentes ao programa decorriam na 

sua escola: 
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O1 – “Bem, na minha escola também é mesma coisa. Cada sala tem um portátil tem… um…um 

data show. Então todo mundo que quiser pode utilizar. Só que é assim uns professores utilizam, 

muitos utilizam… os estagiários também utilizaram muto essa nova tecnologia, tiveram até grande 

a felicidade de fazer o estágio no modelo de abordagem por competência(…).” 

 

Destacou-se ainda novamente mais uma das contribuições do orientador da escola 

piloto deste programa, por considerar que refere algumas das dificuldades relativamente 

frequentes no país no que se refere à utilização das tecnologias: 

 
 O3- “ houve momentos em que não tínhamos energia, não havia energia, houve momentos em que 

o computador do aluno bloqueou-se. E então partimos sempre para o plano B (…) “ 

 

Com o objetivo de saber um pouco mais sobre o tipo de formação orientada pelos 

formadores do Programa Mundu Novu e sobre as vantagens da mesma para os 

professores nas escolas, procurou-se saber junto da OP2 a sua perceção sobre 

conteúdos e, sobre a globalidade da mesma, 

 
OP2 – “Os conteúdos básicos. Os softwares…essas coisas…foi uma coisa muito básica, havia um 

trabalho em grupo, mais ou menos isso, mas não foi nenhuma novidade.”  

 

Quanto aos estagiários que trabalharam numa das escolas onde o programa estava 

implementado, percebeu-se que os estagiários ficaram com a perceção que os outros 

professores dessa escola 

 
E11- “Só utilizam o computador e o data show.” 

 

No que se refere a dificuldades propriamente ditas deste programa, segundo o 

coordenador do mesmo, 

 
PMN – “No ano passado, fizemos uma campanha de aquisição de computador já com recurso e 

tudo. Houve uma adesão de cerca de 29000 alunos e professores e depois a coisa não funcionou 

(…) era preciso um aval do governo, que demorou muito tempo a dar o aval e depois….agora 

vamos lançar nova campanha, mas agora com as operadoras, a T+ e a CV Móvel. Qualquer 

professor que tenha um portátil pode aceder…” 

 

Ainda no que diz respeito às dificuldades, o coordenador afirmou que 

 

PMN – “Outro aspeto é a questão da conectividade, que não tem sido no ritmo que queríamos, 

gastamos muito dinheiro, mas não estão indo no ritmo que queríamos. Os professores não têm 

Internet. Outro problema é a questão do acedido emos conteúdos, os professores têm 

equipamentos, formação, e muitas das escolas não têm Internet. É um investimento pessoal muito 

grande da parte do professor. Isso tem sido um bocado complicado para o programa.” 
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O coordenador do programa destacou ainda mais algumas preocupações que 

tinha, designadamente, 

 

PMN – “Relativamente aos conteúdos multimédia, nas vertentes onde estes terem sido 

implementados, também na prática – apesar de não termos estado directamente envolvidos – 

parece que isso parece pouco improvável de se aplicar no momento, atendendo a que existem 

muitas dificuldades de acesso à Internet e falhas de eletricidade.” 

 

As diversas informações em relação ao programa Mundu Novu da parte do seu 

coordenador, dos estagiários e orientadores que trabalharam nas escolas, conduziram a 

investigadora a algumas reflexões: 

 

NC1 – No que diz respeito à outra escola onde se procedeu à formação inerente ao Programa 

Mundu Novu, notou-se que pareciam também existir algumas incongruências, pois o responsável 

afirma que todos os professores já estão formados, porém uma das entrevistadas que trabalha 

nessa escola ainda não recebeu essa formação. Por outro lado, essa escola, em termos de acedido 

em tecnologias, está muito limitada, tal como o responsável pelo programa afirmou, nem havendo 

por exemplo condições para os professores recorrerem à utilização do computador e do data 

show, atendendo a que esta escola não dispõe de um, curiosamente o que foi utilizado por 

algumas estagiários, foi o dessa professora que é pessoal e que o disponibilizou especificamente 

para esse efeito. 

 

 

Como se referiu no capítulo V, o Programa Mundu Novu é extremamente 

ambicioso e visa atingir um conjunto de objetivos que podem realmente revolucionar a 

educação em Cabo Verde. Por isso foi importante ouvir, observar todos aqueles que 

trabalham nas escolas onde este programa está implementado. Quando os seus 

concetores falam de um novo paradigma de ensino, referindo que “implica a mudança 

da forma de funcionamento da sala de aula em vários aspetos (…) onde o “professor 

funciona como um facilitador, agilizando e facilitando o acesso dos alunos ao 

conhecimento (PMN),” acaba por conseguinte por esperar muito, que como 

confirmaram os entrevistados, pode não corresponder bem à realidade. Esse programa 

representa uma importante conquista para a educação no país, mas o trabalho realmente 

precisa de continuar, ainda se precisa de investir muito para realmente podermos puder 

“colher os frutos desejados”.   

Das observações informais realizadas, principalmente numa das escolas onde o 

programa está a decorrer, parece ser necessário haver mais orientação no sentido de tirar 

mais proveito das tecnologias educativas, para que estas possam “ir além” do recurso ao 

computador e data show para dar uma aula, que na prática continua a ser expositiva, ou 

quando muito expositiva participativa. Estas devem ser utilizadas de forma a 

proporcionar aos alunos experiências de aprendizagem mais enriquecedoras. 
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Ainda no que se refere à realidade do programa nas escolas, algumas das 

observações realizadas nas mesmas, permitiram constatar que 

 
NC1 – A entrevista que se realizou com o coordenador do Programa Mundu Novu, revelou 

algumas incoerências com o que se viu na prática, por exemplo, as escolas que foram abrangidas 

por este programa (uma delas, com a qual se trabalhou diretamente) apesar de ter efetivamente 

um quadro interativo e de ter essa sala equipada, na prática quase nenhum professor utilizava 

esse recurso. 

 

Notou-se ainda que  

 

NC1 – Contrariamente ao que foi afirmado pelo coordenador deste programa, os professores da 

escola em causa, quando se diz que eles têm aderido muito às tecnologias educativas, o que se via 

na prática é que os professores utilizavam muito o data show, o computador e ao power point. As 

tecnologias educativas parecem estar remetidas para 2º plano, pois denota-se que não existe 

muita dinâmica na escola nesse sentido, além de que para que isso ocorresse, efetivamente, as 

escolas tinham de ter outras condições, e algumas das salas de aulas (designadamente aquelas 

onde se assistiu às aulas) não tinham, por exemplo, em termos de iluminação, as condições ideais, 

sendo que o acesso à internet era também bastante limitado (sendo que este último aspeto foi 

apontado, conforme se constatou anteriormente, como uma das limitações do programa).  

 

 

Sendo que esta dimensão encontrava-se naturalmente relacionada com a anterior, 

mais relacionada com as questões inerentes ao estágio pedagógico, esta análise, 

permitiu perceber que os estagiários, orientadores, supervisores de estágio e 

coordenador do programa Mundu Novu, concordam que estes poderão ajudar na 

dinamização dos conteúdos junto dos estudantes das escolas secundárias. Porém, os 

orientadores, estagiários e supervisores de estágio, na generalidade (com exceção do 

orientador de estágio que desenvolve as suas atividades na escola piloto do programa 

Mundu Novu) salientaram, de um modo geral, que ainda existe um caminho que deve 

ser percorrido para que as escolas e seus professores tenham as condições ideais para a 

dinamização harmoniosa destas práticas. 

Notou-se ainda que existiu alguma incoerência entre os objetivos referidos como 

alcançados por parte do coordenador do programa Mundu Novu e as experiências dos 

orientadores, supervisores e estagiários numa das escolas onde este estava 

implementado, bem como no que se refere à formação aos professores das escolas 

secundárias, dinamizada pelos formadores desse programa. 

 

9.7.3.4. Dimensão de análise: Nova abordagem à aprendizagem 

Aqui estão reunidas todas as questões mais diretamente relacionadas com a 

Moodle e o b-curso SuperVisão de estágio, conforme se pode aferir da consulta à figura 
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42, sendo que foram criados vários nós e sub nós, de forma a melhor se conseguir 

trabalhar os dados obtidos. Assim, foram criados os nós trabalho colaborativo, 

interação pedagógica, comunidade virtual de aprendizagem, receção à invovação e 

importância do ambiente virtual de aprendizagem durante o estágio, por representarem 

o quadro teórico concetual inicialmente definido, expresso através desta dimensão, 

assim, como pela necessidade da integração de algumas unidades de sentido emergentes 

das entrevistas realizadas junto dos estagiários, orientadores e supervisores de estágio.  

Ao nó, importância de uma AVA durante o estágio, criaram-se dois sub nós, 

designadamente, experiência do inquirido com AVA e Moodle no estágio. Associado a 

este último sub nó, houve necessidade de criar, em consequência da entrevista realizada 

junto dos estagiários os seguintes sub sub nós: principais dificuldades na Moodle, 

diferenças entre o trabalho presencial e a distância, relação Moodle e FB, atividades 

preferidas e principais ganhos da Moodle. 

Á medida que se conversou com todos os entrevistados, deu-se conta que, embora 

não se tivesse conseguido reunir todas as condições para a implementação do b-curso, 

conforme inicialmente planificado, ainda durante a realização da valiação intermédia, 

realmente notou-se mudanças consideráveis, quer a nível das expressões utilizadas, quer 

a nível do à vontade que agora já se sentia que os entrevistados denotavam ao 

dialogarem com a docente/investigadora. Parecia, assim, em alguns momentos emergir, 

uma nova abordagem à aprendizagem, tal como se procurou apresentar de seguida, 

 
NC1 – Nas entrevistas realizadas com três professores, duas de onde estão a decorrer o programa 

Mundu Novu, surgiu a ideia de se criar uma comunidade virtual, senão uma comunidade virtual 

de aprendizagem, que fosse um ambiente virtual mediado por uma plataforma, onde todos os 

núcleo de estágio pudessem estar presentes supervisores, estagiários e orientadores, onde 

houvesse oportunidade de partilhar recursos, reflexões sobre o estágio, considerando que iria 

enriquecer bastante as práticas pedagógicas e simultaneamente iria colmatar parcialmente a 

dificuldade que existe em termos da durabilidade que é manifestamente pouca, da realização do 

estágio, porque é consensual em todas as entrevistas que foram realizadas, quer por parte dos 

orientadores quer por parte dos estagiários que 4 meses de estágio é relativamente pouco para 

todos os trabalhos que se exige que sejam realizados durante este período. 

 

Notou-se realmente alguma recetividade à inovação, o que nesta fase (de mais 

ansiedade do fim da licenciatura), representou um ganho. 

 

Relativamente à mudança de práticas, especificamente no que se refere aos 

professores, encontrou-se também ainda algumas dificuldades nesse domínio. O 

coordenador do programa Mundu Novu, referiu-se a essa questão, destacando que 
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PMN – “Há professores que são propensos para isso, mas há pessoas que têm muitas 

resistências, por vários fatores, ou porque têm muitos anos a fazem aulas dessa forma e depois 

têm alguma resistência em mudar. Não é fácil e nós compreendemos essa resistência ou porque 

mesmo fazendo formação, sentiu-se que há alguma resistência em termos do domínio tecnológico. 

Os professores que utilizam, já viram quais as vantagens, puxam os outros. Há professores que 

preparam as aulas e dão aos outros só para eles verem como é, só para verem como é que é, e as 

coisas vão caminhando, mas de uma forma geral, há muita resistência.” 

 

Porém, estas resistências tendem a serem ultrapassadas com recurso à formação, 

como afirma o coordenador do programa, 

 
PMN –“ Temos feito palestras nas escolas. Agora recentemente estive em S. Vicente, no liceu 

Ludjero Lima, também no liceu Ludgero Barbosa, também já tive em Stº Antão e tentamos passar 

a mensagem, e… mostrar que as tecnologias não vão resolver tudo, mas pensamos que pode ser 

um complemento importante para o aumento da qualidade do ensino e para motivação dos alunos 

e do próprio professor. Agora se até lá vamos conseguir os objetivos, não sei, mas estamos 

ver…estamos a fazer por isso, estamos a equipar as escolas, estamos a dar formação aos 

professores, estamos trabalhar conteúdos para que os professores possam ter conteúdos em mão 

para trabalhar as suas disciplinas. O resto são fatores que provavelmente não controlamos, mas 

vamos ver… a ideia é essa. A ideia maior do programa é chegar aquilo que se chama ensino 

interativo: um professor, um aluno, um computador, não é?” 

 

Apesar de existirem ainda algumas inquietações associadas ao que realmente se 

entende por ensino interativo, como referido anteriormente, entende-se que importa 

compreender que a introdução do programa no país, está a dinamizar as práticas 

pedagógicas e sensibilizando a comunidade educativa, o que por si só já representam 

ganhos consideráveis. 

Ainda relativamente à recetividade à inovação, o coordenador do programa refere 

que esta é grande por parte dos alunos nas escolas onde este estava a decorrer, 

destacando que tem conhecimento de alunos que realizaram a transferência da escola 

onde estudavam para outras onde o programa Mundu Novu estava a ser implementado, 

atraídos pelas tecnologias educativas. 

No que diz respeito à recetividade à inovação por parte de alguns 

orientadores, o S1 referiu que 

 
S1 – “Este professor que trabalhei, é um professor jovem, que tem espírito aberto, tem grande 

sensibilidade para as áreas tecnológicas, mas neste ano que trabalhei com ele, realmente ele não 

utilizou, pois este ano ele tem trabalhado à base do programa do ensino secundário. Nesse 

programa, tem um manual, que é o suporte do professor, então é ele que ele usa.” 

 

A O2 a este respeito revelou a sua perceção sobre o que vê na sua escola, com os 

seus alunos [alunos das escolas secundárias], destacando que 
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O3 – “Os alunos aprendem melhor, não há dúvidas, aprendem melhor, há bocado perguntou se os  

outros professores utilizam isso, Utilizam, eu vejo que ….não é algo que …não foi…. todos 

quiseram procurar, como é que deve utilizar? Isso porque os alunos já estão a gostar, já 

utilizaram, porque ainda este ano, depois de terminar a aula com os estagiários,  os estagiários, a 

minha supervisora, participou/ participaram comigo na semana da leitura e os alunos 

apresentaram os seus livros, os livros que estavam a ler com base no suporte digital, foi 

uma….isso demostra que os alunos, os professores, todos já estão a utilizar.” 

 

No que se refere à recetividade da inovação por parte dos estagiários, surgiram 

apenas duas opiniões um pouco hesitantes neste domínio, talvez pela experiência destes 

dois indivíduos, enquanto estudantes na Uni-CV, onde até ao momento nenhum dos 

seus docentes instigou práticas de trabalho com tónica nas TIC e, um dos entrevistados, 

estando a realizar o trabalho de fim de curso com uma temática dessa natureza (TIC), 

constatou que existiam outros estudantes que afirmaram que nunca trabalharam com um 

computador. 

 

E6 –“ Eu acho que nem todos professores, não sei se estão interessados em ter este tipo de …” 

 

E7 –“Também tem alunos que disseram que nunca mexeram num computador, que nunca tiveram 

acedido em um computador.” 

 

Ainda há algumas dúvidas por parte de um estagiário relativamente à 

recetividade dos docentes da Uni-CV aos ambientes online, referindo 

 
E1 -  “eu acho mesmo que os professores não vão muito, aderir muito a isso, eu acho que deveria 

ser um trabalho feito mesmo com os docentes da Uni-CV e depois com os alunos.”  

 

Procurou-se saber junto dos entrevistados qual a sua opinião sobre os ambientes 

virtuais de aprendizagem, bem como a realização da partilha de conhecimento e de 

colaboração durante a realização do estágio. 

Percebeu-se que a maior parte dos inquiridos, apesar de ter respondido à questão, 

não estava particularmente familiarizado com as condições necessárias para que tal 

ocorresse,  

 

S2-  “não assisti o trabalho em si, mas as recomendações foi nesse sentido , de trabalhar uns com 

os outros, de fazerem os seus planos, de discutirem uns com os outros. O importante é que como 

grupo, tem funcionado, especificamente na troca de opiniões, na preparação de documentos…Tem 

funcionado.”  

 

Por outro lado, o OP2, destacou o papel da colaboração e partilha que entende 

que poderá estar associado a estes ambientes, 
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OP2 – “Para mim, eu acho importante, posso dizer que ajuda muito na questão de tempo, então 

isso ajuda e ajuda mesmo, também no trabalho de equipa, há partilha, e assim….como posso 

dizer…nós se pode até reconstruir até aquilo que já tínhamos…a ideia que soubemos, também tem 

uma vantagem, a vantagem de ajuda mútua e de também colaborar entre os colegas e 

professores.” 

 

Relativamente à interação pedagógica, viu-se que para os entrevistados esta 

remete para a comunicação via facebook, email ou eventualmente via Moodle. 

Assim, para o S1, 

 

S1 – “Especificamente na disciplina de Francês, eles tinham o FB, mas eles comunicam em quê? 

Em português e em crioulo, mas eles não comunicam em francês, aquela interação dentro da sua 

comunidade não tem nada a ver com aula, é mais uma interação informal.” 

 

Relativamente à interação entre o núcleo de estágio que orientou, um dos 

orientadores refere que 

 
OP2 – “no nosso núcleo isso ficou evidente, porque apostaram muito na dinâmica, então fez com 

quem houvesse mais interação dos alunos na turma, eu até pus isso no relatório final, foi muito 

positivo.” 

 

Os estagiários pronunciaram-se sobre a questão da interação referindo que 

 
 

E7 – “Com a supervisora  sim, mas com a orientadora foi só por telemóvel e telefone, porque o 

email nunca dava feedback, porque nunca tinha tempo porque estava a fazer muitas coisas.” 

 

Tal como foi sendo apontado por alguns estagiários, a falta de tempo para estar na 

plataforma, também limitou a interação na mesma, 

 
 

E10 – “Na plataforma poderia ser mais positivo de tivesse mais interação.” 

 

De acordo com o outro supervisor, a comunicação entre os estagiários e 

orientadores, era mais presencial, porém, 

 

S2 –“ Com o orientador, trocávamos emails e comunicávamos por telefone. Com os estagiários? 

Não tínhamos facebook.  Email, eu acho que… Por email comunicava sobretudo com o orientador 

da escola y e foi mais na parte da avaliação.” 

 

Quanto aos orientadores de estágio, percebe-se que a comunicação que 

predominava ainda não era efetivamente as comunicações via email, tal como 

inicialmente foi enunciado, atendendo a que a interação dessa natureza ainda acarretava 

algumas dificuldades, havendo orientadores que tinham uma opinião muito interessante 
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em relação à orientação de estágio, como se pode analisar na resposta que se segue 

 

O3 –“ Eu utilizo mais sessões presenciais, eu acredito mais olho no olho, no fazer, no testar, no 

momento, eu… o telefone, o email são para vermos os detalhes…Até porque é uma situação 

ingrata, eu já estive dos 2 lados, Eu prefiro fazer sessões em presença, um encontro presencial, 

por isso é vale sempre um contrato social, no inicio, temos que…os planos de aula (…) Todas as 

orientações, eu privilegio sessões em presença.” 

 

Os outros dois orientadores revelaram também um pouco da sua experiência 

nesse domínio, referindo que a comunicação é 

 
O1 – “Mais por email, sim mais por correio eletrónico, só que às vezes algo que é assim mais 

urgente , então chamavam, quando tinham alguma dúvida e a aula era logo no dia seguinte, então 

se alguma coisa não ficou muito bem, é domingo e aula é segunda, então eu tenho de ver o 

orientador. É domingo, eu tenho de ver, telefonavam, quando temos aula na segunda utilizamos a 

internet, mas o telefone é mais rápido.” 

 

Neste contexto, a O2 refere-se à comunicação que costumava estabelecer com os 

seus orientandos: 

 
O2 – “O primeiro grupo que eu orientei utilizavam muito o telemóvel eu vi que… era mais por 

concorrência pessoal, sempre nas vésperas quando iam dar aulas, era uma como uma forma de 

assegurarem que aquilo que vão dizer está certo, também uma forma de perguntar a professora, 

quer dizer nos temos sessões presenciais, mas depois eu vou perguntar a professora (...)é um jogo 

que eles fazem, mesmo à noite telefona (…)” 

 

No entanto, também neste domínio parece existirem dificuldades, sendo que 

segundo um dos supervisores de estágio, um dos problemas na Uni-CV, é precisamente 

a dificuldade na comunicação (apesar de este estar a referir-se a uma comunicação de 

outra natureza), 

 
S1 – “aqui havia falta de comunicação. Eles têm falta de comunicação mesmo. Eles não conhecem 

nenhum regulamento de estágio. Eles não têm acedido em material pedagógico mesmo.  Eles não 

têm acedido emo material pedagógico mesmo. Isso é mesmo importante.” 

 

Já, no que se refere ao trabalho colaborativo, um dos estagiários destacou-o pese 

embora se possa considerar que não está propriamente enquadrado nos parâmetros 

apontados pela literatura. Não obstante, mostrou que existe já alguma sensibilidade 

com/para essas questões: 

 
E1 – “Trabalho colaborativo entre todos os núcleos, entre todos os orientadores e mesmo com os 

professores das outras disciplinas. Ouvimos muitas opiniões, por exemplo do coordenador da 

disciplina de FPS, a opinião de uma outra professora. Então às vezes ouvir outros professores, às 

vezes também ajuda muito. Havendo essa interdisciplinaridade também ajuda muito seria positivo 

para os orientadores e também para os estagiários.” 
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No que concerne à realização de trabalhos colaborativos durante o estágio, a 

opinião de um dos supervisores é que 

 
S1 – “Não posso dizer que trabalhavam de forma colaborativo, acho que mais de forma 

individual. Porque não tinham a mesma turma e quando eles juntavam para fazer o trabalho, não 

era de forma colaborativa, pois eles íam pesquisar os documentos e depois juntavam. Acho que 

não têm aquele hábito de trabalho colaborativo, eles não têm esse hábito, mesmo na aula. A 

forma de aprendizagem dos professores, não há, não se faz, é mais de forma individual do que 

colaborativo, tem-se de pensar nessa abordagem, nesse tipo de ensinamento.” 

 

O S2 referia que 

 
S2 – “Não assisti o trabalho em si, mas as recomendações foi nesse sentido, de trabalhar uns com 

os outros, de fazerem os seus planos, de discutirem uns com os outros. O importante é que como 

grupo, tem funcionado, especificamente na troca de opiniões, na preparação de documentos…Tem 

funcionado.(…). Mesmo na sala de aula, achei interessante, que quando na escrita faltava uma 

coisa ou outra, os outros que estavam no fundo, davam sinal e eles íam e melhoravam. 

Preparando bem, acho que é normal pedir ajuda de outros, acho que é interessante…” 

 

 

Em relação à colaboração, um orientador afirmou que no seu núcleo de estágio,  

 
O1 – “Eles aprendem muito uns com os outros, colaboram muito um com o outro, sempre 

disponíveis para ajudar. No meu grupo tinham dificuldades de acesso, mas como alguns tinham 

mais condições, ficavam na casa uns dos outros e ajudam. E faziam assim um trabalho em 

grupo.” 

 

Outro professor, expunha através da resposta que se segue a forma como 

percecionava a colaboração, 

 
O2 –“ Ficam mais abertos, às vezes há aqueles que não dominam ou dominam pouco, então em 

relação ao orientador tem vergonha de dizer, mas com o colega ficam com vontade para aprender 

e aderir às novas tecnologias.” 

 

O conceito de aprendizagem colaborativa, conforme seria de esperar, suscitou 

ainda algumas dúvidas, sendo que os orientadores referiram que 

 
O3 – “A aprendizagem colaborativa está a ganhar espaço em relação à utilização dos aparelhos 

eletrónicos. Estou a falar especificamente em relação ao grupo de estágio, da turma, mas é claro 

que grande maioria infelizmente não consegue dispõe, desses meios outros, porque são caros. A 

maioria ainda não consegue. Na elaboração de projeto, os estagiários, por exemplo, eles dizem 

que trabalham com o di borla, porque não pagam, trabalharam por telefone.” 

 

 

No que diz respeito aos hábitos de navegação e de pertença a comunidades de 
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aprendizagem, procurou-se saber junto do membro da equipa do Programa Mundu 

Novu, se durante as formações realizadas se criou alguma comunidade virtual de 

aprendizagem, ao que ele respondeu 

 
PMN – “Acho que não, algumas escolas, alguns professores desenvolveram alguma comunidade, 

fizeram páginas do FB, outros fizeram blogues, mas da forma como está a dizer, não, não houve 

interação.” 

 

Fala-se, no entanto, da importância da sua existência, 
 

S1 – “Ajudaria muito, ajudava muito, porque eu mesmo, eu sinto os alunos do 4º ano com muita 

dificuldade, Vê-se alunos…há muitas matérias que não dominam. Se houvesse uma comunidade 

de alunos, de aprendizagem, facilitava na aprendizagem de certas matérias, de certos conceitos, 

por exemplo.” 

 

Porém nenhum dos entrevistados pertencia ou conhecia alguma destas 

comunidades. Mencionou-se apenas o Facebook. 

 

Os estagiários destacaram realmente aquilo que designaram de comunidade criada 

no FB 

 

E1, E2, E3, E4, E6, E7, E8 – “a da comunidade de Ciências da Educação118.” 

 

No que se refere ao acesso a recursos pedagógicos em contexto do estágio, tal 

como se tem referido, este afigura-se como um problema nos estágios pedagógicos, bem 

como no país, atendendo à dificuldade de acesso a recursos bibliográficos e inexistência 

de manuais escolares para a maior parte das disciplinas do ensino secundário, tal como 

ocorre com a disciplina de FPS. A proposta de recursos didáticos nestes contextos 

educativos, especificamente nesta fase final do percurso académico, constitui um fator 

relativamente significativo, ajudando a diminuir os níveis de stress e de ansiedade dos 

estagiários. 

Relativamente ao desenvolvimento de recursos didáticos para a dinamização das 

suas aulas, percebeu-se que todos os núcleos de estágio, sentiram necessidade de o 

fazer, principalmente atendendo a que, conforme se referenciou, não existe um manual 

que possa auxiliar na dinamização das aulas, visto que os materiais existentes nas 

escolas onde decorreram os estágios eram escassos, os estagiários tiveram de criar os 

seus próprios recursos, que habitualmente eram partilhados por todos os elementos do 

                                                                 
118 Esta “comunidade” a que os estagiários se referiram, foi criada por alguns alunos de Ciências da Educação de 

outros anos, com o objetivo de partilharem assuntos de interesse e organizarem, entre si, alguns encontros, ações de 

solidariedade e afins. 
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seu núcleo de estágio, sendo que habitualmente a criação desses recursos era realizado 

por todo o núcleo de estágio. Um dos estagiários expressa a sua opinião, referindo que 

parece que os professores nas escolas trabalham com os poucos recursos existentes, por 

vezes já danificados, pois parece que não investem muito na construção de outros. 

Referindo-se aos recursos que encontram nas escolas, o estagiário 6 referiu: 

 

E6 - “no nosso caso, nós é que fomos construir os materiais para eles, eu vi que continuam a 

trabalhar esses recursos com defeitos. Não estão habituados a construir esses materiais para 

trabalhar. Eu vi que não estão habituados a construir esses materiais.”  

 

No que se refere aos recursos pedagógicos, o S2 destacou que 

 

S2 – “os documentos produzidos podem também constituir elementos para os outros. A 

dificuldade …também o que disse a bocado é o facto de as pessoas se acomodarem aos 

documentos já pré fabricados, encontrarem dados, não terem que refletir, ter um espírito inovador 

critico, puderem fazer algo de novo, de próprio, especifico, ter espirito de criatividade, eu me 

situo entre as duas coisas (...)” 

 

Um pouco com o objetivo de melhor se perceber o tipo de recursos a que se faz 

menção, bem como melhor se compreender o contexto de algumas escolas, introduziu-

se uma das fotos retiradas durante uma das aulas dinamizadas por uma das estagiárias 

com os seus alunos, numa das escolas onde decorreu o estágio pedagógico.  

O cartaz criado, a que se pode ver na figura 43, foi criado com recurso a um 

material barato (“papel crepe”), muito utilizado em Cabo Verde como recurso 

educativo, garantindo a realização de materiais a baixo custo, podendo-se também gerir 

o tamanho do mesmo (este contém um esquema em tamanho relativamente grande), 

possibilitando assim que todos os alunos possam visualizá-lo. Este cartaz foi utilizado 

por todos os quatro estagiários daquele núcleo de estágio. Havendo possibilidade, às 

vezes, esses recursos são cedidos às escolas e respetivos orientadores, para que possam 

servir para o apoio na dinamização de aulas nos anos seguintes. 
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Figura 43 – Foto ilustrativa de um dos recursos na dinamização de uma aula 

 

Quando questionados sobre a possibilidade de disponibilização de recursos 

didáticos num ambiente online, os estagiários afirmaram que  

 

E6 – “seria melhor, porque às vezes nos cartazes tem muitas informações e ficavam todas juntas 

e os alunos que sentavam lá ao fundo nem sempre conseguiram ver. Eu acho que as imagens 

ficavam melhor. Isso seria sempre um plano B, porque nem sempre tínhamos energia.”  

 

A existência de um ambiente online, ajudaria a superar diversas dificuldades, 

designadamente esta que se acabou de identificar. Os materiais criados poderiam ter 

mais qualidade, podendo ser inclusivamente interativos, sendo concebidos por 

especialistas, ajudando assim os estagiários nesta fase complexa do término da sua 

licenciatura. Por outro lado, garantia-se ainda a possibilidade de disponibilização 

permanente desses recursos, facultando a sua utilização durante todo o ano letivo pelos 

docentes da disciplina e posteriormente pelos estagiários que a cada ano letivo chegam 

às escolas. 

 Em relação ao funcionamento da Moodle, naturalmente, pelas razões 

anteriormente evidenciadas, teve-se em consideração apenas os participantes no b-curso 

SuperVisão de estágio, sendo que também surgiram, neste contexto, algumas sugestões,  

 
E1 – “Vimos que às vezes….por exemplo eu…eu acho que deveríamos combinar um horário para 

estarmos todos juntos, lá em casa.”  
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Porém, associado a esse comentário, quando questionados se tal realmente seria 

viável, atendendo à experiência já realizada, que não funcionou, os estagiários 

responderam que  

 

E2,E3,E4,E5 - “não, porque nem conseguimos encontrar um horário para ter aulas”. 

 

Os estagiários, não obstante os vários constrangimentos, já previamente 

identificados, consideraram que a experiência foi positiva, 

 

E6 – “Acho que a experiência da Moodle, foi…para mim foi muito vantajoso, apesar de eu ter ido 

lá muito pouco, porque lá tínhamos alguns documentos que nos ajudava durante o estágio e…eu 

acho que foi uma experiência boa, uma vez que foi a primeira vez que tamos a trabalhar assim, eu 

acho que…eu digo… não demos muita importância, talvez porque foi a primeira vez e se tínhamos 

trabalhado antes, adaptaríamos melhor a  essa nova…essa nova…este novo ambiente, porque…eu 

achei que seria  muito interessante aquela questão,  quando púnhamos lá os planos de aulas e se 

alguém tivesse comentado os planos de aula dos outros ou então alguns  dos trabalhos (…)”  

 

E7 – “É praticamente a mesma coisa…foi um meio de ensino e aprendi muito frutífero e muito 

bom, gostei muito, mas só que podia dar mais, mas só que não foi possível. As informações que 

estavam lá foram muito importante porque tirávamos muita coisa dali que a professora colocava 

que nos ajudavam a fazer plano de aula . E também os colegas também não interagiam muito 

para comentar o plano de aula, não sei porquê, talvez é por questão de que uns trabalham num 

período e depois tinham de fazer estágio noutro período.”  

 

E1 - “Para mim, a Moodle foi uma novidade, mas gostei muito, apesar de ter sido a primeira vez 

que…eu acho que se os alunos tivessem acedido em isso desde o 1º ano seria melhor. Para mim… 

na Moodle, tinha muitas palavras novas, muitos  novos conceitos, então isso foi um desafio, era 

procurar e entender.”  
 

Foi interessante ver que, apesar de estarem no fim da sua licenciatura, a Moodle, 

trouxe-lhes mais conhecimento, contribuindo também para a obtenção de mais 

conhecimento no âmbito das TIC. 

 

Com o intuito de saber se o trabalho na Moodle superou as expetativas iniciais 

dos estagiários, as respostas foram unânimes, tal como espelha algumas das respostas 

facultadas, 

 E7 - “Para mim também superou sim, eu já tinha ouvido falar que quem não sabe mexer no 

computador era considerado um analfabeto, eu tinha essa curiosidade e quando a professora 

falou nisso, eu disse vai trazer mais-valias para nós (…) Mas trabalhar na plataforma superou as 

minhas expetativas, gostei(…)”  

 

E6 - “Para quem é a primeira vez que está a trabalhar na Moodle, eu acho que estava bem 

estruturado e tinham lá aspetos dos mais importantes(…)” 
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Apesar de haver alguma reserva em relação ao trabalho a distância, 

essencialmente, por alegadamente não ser tão completo quanto as sessões presenciais, 

os estagiários também lhe conseguiram destacar vantagens: 

 
E6 – “Eu senti que o que me ajudou mais à distância é que lá eu tinha os trabalhos eu podia ir 

pesquisar e depois fazer os trabalhos, mas às vezes na aula e tínhamos trabalhos tínhamos de 

fazer naquele momento.” 

 

E7 – “Além disse, ali, depois de pesquisar e colocar o trabalho ali, havia sempre feedback, os 

colegas comentavam, a professora também, refazíamos o trabalho (…)” 

 

Uma das vantagens apontadas pela literatura em relação ao ensino a distância, é a 

flexibilidade de horário. Esta questão, apesar de não ter sido directamente apontada pela 

entrevistadora, emergiu durante a conversa com um dos estagiários entrevistados,  

 

E1 – “O presencial já era mais porque tínhamos a dificuldade de todos os alunos na sala, já na 

plataforma, eu é que escolho a minha disponibilidade, o horário que tenho mais disponibilidade e 

aí é já mais vantajoso.” 

 

Apesar de apenas um dos entrevistados se ter pronunciado sobre esta questão e 

curiosamente ser aquele que mais tempo passou na Moodle, não deixou de ser 

importante perceber que o estagiário aproveitou positivamente essa possibilidade. Os 

estagiários, à partida com menos tempo, porque eram trabalhadores estudantes, em 

momento algum referenciaram este aspeto.  

Foi extremamente didático compreender que houve determinados aspetos que 

durante o desenvolvimento do b-curso não eram muito claros, sendo que apenas 

emergiram durante a entrevista com os estagiários, como os desafios inerentes ao 

ambiente, 

 

E1 – “Para mim… na Moodle, tinha muitas palavras novas, muitos  novos conceitos, então isso 

foi um desafio, era procurar e entender.”  

 

Foi interessante uma das respostas dos estagiários, que como limitação da 

Moodle referiu-se ao  “mais tempo para exploração.” (E5) 

Esta resposta remeteu novamente para o problema do tempo para dedicação 

exclusiva a estes ambientes online, à partida ainda um pouco mais desconhecidos para 

utilizadores com caraterísticas muito particulares. Atendendo a que, quatro estagiários, 

também trabalham e quase todos, têm uma família (marido/esposa e filhos), entendeu-se 
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que poderão realmente existir algumas limitações relacionadas com o fator tempo, 

conforme se confirmou. 

Destacou-se aqui ainda outra limitação, que se entendeu ser bastante pertinente, 

por apontar realmente algumas lacunas relativas à introdução das TIC e ambientes 

online no quotidiano dos estudantes da Uni-CV 

 

E1 –“ Eu acho Moodle, a plataforma foi…como já tinha dito… eu acho que…deveria ser 

introduzido desde o 1º ano e…Talvez uma das dificuldades que nós tivemos foi essa parte mesmo 

ser isso quase no fim, no ano de muito trabalho, muito trabalho, dificultou muito (…)também 

porque tivemos muitas dificuldades em aceder alguma coisas, mas o tempo não deu para isso, às 

vezes por causa da rede, às vezes não conseguíamos baixar os vídeos ou ver o vídeo mesmo 

na…então, por isso dificultou (…)” 

 

Apesar de todos os estagiários serem unânimes em considerar que o acesso à 

Moodle durante o seu estágio, ajudou imenso no sucesso do mesmo, notou-se que as 

sessões presenciais tiveram também muita importância (conforme se descreveu 

anteriormente, durante a análise realizada à avaliação intermédia) e como reforçou o E7, 

 
E7 –“gostei de trabalho na plataforma, mas as aulas presenciais eu não dispenso, porque há 

aquela relação humana, afetividade, há aquela comunicação não verbal, mas…enquanto na 

plataforma apenas é a parte cognitiva, eu não sei…se apenas o conhecimento cientifico, ninguém 

vê a presença do outro, não sabe-se se a pessoa está a escrever alguma coisa, mas com mas como 

a "cara muito amarrada.” 

 

Atendendo à necessidade que se teve em associar o Facebook ao trabalho na 

Moodle, procurou-se perceber qual a importância desta rede social neste processo, pelo 

que se obteve respostas como estas: 

 

E1- “Professora, para mim o FB é muito mais direto, porque às vezes eu,  por exemplo, mais com 

a colega x, porque…não sei é que mais sempre pedia opinião, essas coisas. Sempre antes da aula 

ela sabia mais ou menos que encontrava ela no FB, eu ía lá e ela mandava pelo FB algum 

documento, depois eu enviava o que eu tinha, ela pedia ideia…esse contacto de…é mais…no 

hotmail, ficamos à espera, no FB eu já sei que a pessoa tá lá, eu vou escrever ela vai-me 

responder.” 

 

 

E2 –“FB é mais direto, mesmo sabendo que eu entrando no FB querendo falar com outro amigo 

que não seja o colega de estágio, acabo por encontrar alguém além, acabo pedindo algum 

sugestão, algum documento para o estágio, essa interação é direta, não há que esperar tempo e 

no Moodle e no email, já…O FB contribui bastante.” 

 

 

No que se refere à interação na Moodle, percebeu-se que os fóruns tiveram um 

importante papel nesse domínio, essencialmente o de socialização, tal como se previa. 
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E2 –“ Sim, ajudou, os problemas acabaram por ficar tudo ali.” 

 

 

E1 – “Forúm de socialização, porque deu para…pra conhecer um pouco melhor.”  

 

Sendo esta uma experiência que provavelmente terá continuidade na Uni-CV, 

com vista a melhorar as condições de mediação pedagógica dos estágios pedagógicos, 

importa saber quais as atividades que poderão resultar melhor para utilizadores 

principiantes e inexperientes. Assim, pretendeu-se perceber melhor quais as atividades 

que os participantes na ação mais gostaram. 

Quanto às outras atividades promovidas, viu-se que estas consistiam em tarefas 

que lhes eram destinadas habitualmente associadas mais à dinamização dos dois 

seminários, que também tiveram esta componente da Moodle. Porém, no que se refere 

especificamente ao b-curso SuperVisão de estágio, sobressaiu essencialmente a ajuda 

para a planificação das aulas, que estava associada ao fórum temático. 

 

E2 – “A interação nos planos de aulas.” 

 

E1 –“ Forúm de socialização, porque deu para…pra conhecer um pouco melhor. Para mim foi 

importante mesmo foi o plano de aula, porque eu tinha muitas dificuldades, então tinha o plano aí 

o plano de aulas dos colegas e eu aí ía ver, para ajudar no momento de realização do plano de 

aula.” 

 

E7 –“ Eu gostei principalmente dos vídeos.” 

 

E8 – “Eu era as atividades.” 

 

E6 –“ Eu também de uma forma geral gostei das atividades e também de, uma forma geral, dos 

documentos que eram disponibilizados…isso ajudou muito nas aulas.” 

 

E11 – “Eu sinceramente um pouco de tudo.  Eu gostei de todas as atividades.” 

 

E9 –“ Eu também gostei de tudo, mas o início por causa de puder entrar foi complicado, mas 

depois…..Eu vi muitos vídeos interessantes, mas não consegui, porque não abria.” 

 

Das opiniões apresentadas, pode-se perceber que o tipo de trabalho que se poderá 

desenvolver com os estagiários nesta fase final do seu percurso académico, deve 

procurar responder às suas necessidades mais imediatas, para não constituir mais um 

agente de ansiedade ou de stress para o indivíduo, sob pena de se “perder” os 

participantes no ambiente online. 
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Constituiu-se ainda como relevante perceber se os estagiários alguma vez se 

tinham sentido isolados nesse processo e remetendo-se a essa questão, a resposta que 

melhor caraterizou o que decorreu foi a seguinte: 

 

E6 -“Não, a professora estava sempre lá, a tentar nos atrair, mas nós é que desaparecemos,  não 

estávamos…eu senti também que não …sei …não sei que não se não entendíamos o que a 

professora ponha lá e às vezes acabamos por fazer outra coisa, não aquilo que era pedido e 

quando estávamos na sala, e a professora explicava, dizíamos…”Ah, então era isso que era para 

fazer?”  

 

Sendo que para utilizadores iniciantes, uma das dificuldades no trabalho com 

ambientes online poderá ser o isolamento, procurou-se saber se isso ocorreu durante a 

SuperVisão de estágio. Percebeu-se que tal não ocorreu, conforme se pode constatar 

numa das respostas de um estagiário, 

 

E1 – “Não, eu às vezes, como a professora sabe, sempre fazia o plano de aula e então 

sentia…esperava que fizesse o plano de aula e que a professora desse logo resposta.” 

 

Finalizada a apresentação e discussão dos dados recolhidos ao longo desta 

investigação, procede-se de seguida, a breves considerações finais. 

 

9.7.4.Considerações finais da discussão da apresentação e análise de dados 

Apresentou-se e discutiu-se os dados recolhidos nesta IA, para a conceção do b-

curso SuperVisão de estágio, com recurso às informações prévias obtidas através dos 

questionários prévios aos estagiários, orientadores e supervisores de estágio do  DCSH, 

onde se constatou que já existe algum conhecimento das TIC e ambientes online, sendo 

que alguns dos estudantes estagiários já trabalhavam com a Moodle.  

Assim, notou-se por parte dos estudantes inquiridos interesse na frequência de 

formação para superação das principais dificuldades identificadas durante a realização 

do estágio pedagógico, relacionadas essencialmente com as questões da planificação e 

expressão na língua (portuguesa – no caso dos estudantes que não são das licenciaturas 

de línguas estrageiras e inglesa e francesa – para o caso dos estudantes das línguas 

estrangeiras). 

As principais considerações recolhidas através destes dados, atendendo a que 

estes estudantes teriam em princípio mais ou menos as mesmas caraterísticas que os 

estudantes estagiários do ano letivo seguinte, permitiram desenhar o b-curso que 

decorreu no ano letivo 2012/2013, procurando-se superar alguns dos problemas 

identificados. Considerou-se, assim, que esta primeira fase foi realizada com sucesso, 
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sendo, no entanto, necessário, por uma questão de certificação e de prudência, confirmar 

que o perfil dos estudantes estagiários do ano letivo 2013/2013, que se implementou o 

b-curso, efetivamente correspondia ao identificado através do questionário prévio, pelo 

que se implementou um questionário inicial, visando, por um lado, realizar essa 

caraterização e, por outro, conhecer também a relação que os estudantes estagiários 

participantes no b-curso tinham com as TIC e ambientes online. 

Os dados recolhidos com o questionário inicial permitiram perceber que existiam 

quatro estudantes trabalhadores que poderiam manifestar mais dificuldades a nível de 

tempo para o desenvolvimento das atividades no b-curso e na prática pedagógica. Por 

outro lado, percebeu-se que existiam também pelo menos dois estagiários que habitando 

fora da cidade de Praia, poderiam experienciar algumas dificuldades a nível da 

conectividade, sendo que essa questão, por si, acabou por não se afigurar preocupante, 

atendendo a que comprovou-se que o acesso à Internet era realizado essencialmente 

com recurso aos dispositivos móveis. 

Verificou-se também que todos os estagiários tinham algumas dificuldades em 

identificar o tipo de atividades que poderiam desenvolver na sua prática pedagógica, 

com recurso às TIC e ambientes online, o que representa uma dificuldade, 

absolutamente natural, atendendo a que não estão habituados a este tipo de trabalho. 

Assim, todos os estagiários estavam também predispostos a frequentarem ações que os 

ajudassem a colmatar algumas dessas dificuldades e a aprofundar competências 

pertinentes no contexto da sua prática pedagógica. 

 Apesar de apenas um dos estudantes estagiários já ter sido utilizador da Moodle, 

todos teriam as condições mínimas exigidas (Peres & Pimenta, 2011; Rosenberg, 2002) 

para a implementação do b-curso, pelo que se optou por implementá-lo sem realizar 

alterações profundas ao desenho inicialmente realizado. 

Atendendo às circunstâncias específicas que nortearam a implementação do b-

curso SuperVisão de estágio, inerentes às condições da Uni-CV, bem como no que se 

refere ao sugerido pelo modelo ADDIE, conforme destacado ao longo deste capítulo, 

considerou-se pertinente realizar uma avaliação intermédia do b-curso, visando a 

realização de eventuais reajustes do b-curso. Esta avaliação mostrou que, não obstante 

as dificuldades (essencialmente relacionadas com a falta de eletricidade, de Internet, de 

computadores, portanto “externas ao b-curso”), não existiram grandes problemas de 

funcionamento. A principal recomendação estava relacionada com a necessidade de se 

realizarem mais sessões síncronas (chat), que quando implementadas (após esta 
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avaliação) no decorrer do b-curso, revelaram-se inúteis, atendendo a que os estudantes 

não encontraram disponibilidade horária ou outra (Internet, eletricidade, computador), 

que as pudessem concretizar. Assim sendo, utilizou-se a comunicação, síncrona ou 

assíncrona, via facebook, com menos de 50% dos estudantes estagiários e aumentou-se 

o número de sessões presenciais, conforme sugerido pelos estagiários. 

Percebeu-se que estes estagiários aumentaram os hábitos de navegação online 

aquando a implementação do b-curso e notou-se um grande interesse dos 

essencialmente pela pesquisa e interação online, que se afiguraram como duas 

“competências” extremamente relevantes nesta fase da formação inicial destes jovens e 

importantes para a sua profissionalização.  

Não obstante perceber que nem todos os estagiários acediam diariamente à 

Internet (devido aos problemas evidenciados), viu-se que o aumento do acesso à 

Internet estava relacionado com o desenvolvimento das atividades na Moodle (sete 

indivíduos, o equivalente a 63,6%), bem como à necessidade de se “consultar os 

documentos inerentes ao estágio na plataforma”, confirmando-se a utilidade do espaço 

para colmatar algumas das limitações identificadas no estudo prévio. Nessa sequência, 

percebeu-se também que a quase totalidade dos estagiários (90,9%, correspondendo a 9 

estagiários), em algum momento durante o estágio, sentiram necessidade de consultar os 

recursos na plataforma com vista à dinamização das suas as aulas nas escolas. 

Um outro ganho concretizado com o b-curso, foi constatar que os estagiários, na 

sua maioria (10 dos 11 estagiários) recorriam “às vezes” à Moodle pela necessidade de 

distração e/ou motivação, o que representou um dado verdadeiramente animador, 

atendendo a que acabou por confirmar a mudança de hábitos de navegação online.  

Por último, remete-se às entrevistas, conversas e observações informais que 

permitiram, de entre outros aspetos, concluir e refletir o b-curso desenvolvido e 

perspetivar a implementação do mesmo no país, como na Uni-CV com licenciaturas de 

outras áreas, com outros orientadores e supervisores de estágio, procurando também 

recolher os seus contributos para o aperfeiçoamento deste b-curso e estágio pedagógico 

na Uni-CV. 

Neste âmbito, considera-se que as entrevistas trouxeram um conjunto 

extremamente vasto e rico de informações, que ajudaram a melhor compreender a 

dinâmica do processo em análise, permitindo compreender as conceções que cada um 

dos participantes na IA, que de outra forma não seria possível. Esta recolha de dados 

possibilitou compreender a IA, sob diferentes perspetivas (do estagiário, do seu 
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orientador de estágio, de outros orientadores de outros núcleos de estágio e dos 

supervisores de outros núcleos de estágio e do membro da equipa do Programa Mundu 

Novu), contribuindo para a realização de uma reflexão mais profunda e articulada, 

desenvolvendo ainda competências para futuras tomadas de decisões, neste contexto 

profissional e enquanto educadoras (como educadora, etutora, investigadora e/ou 

supervisora de estágio) que desenvolve a sua ação num contexto globalizado. 

Com a implementação do b-curso SuperVisão de estágio procurou-se instigar 

algumas experiências pedagógicas que contribuíssem para a promoção da autonomia, 

criatividade, suportadas por hábitos de trabalho colaborativos e cooperativos, na 

coconstrução de conhecimento, sempre apoiado por uma mediação pedagógica, 

suportada por um feedback contínuo e permanente. Todavia, esta experiência indicou 

que o percurso é complexo e paulatino, atendendo às diversas dificuldades identificadas 

quer nas sessões presenciais, quer nas que ocorreram a distância, que foram 

sucessivamente relembradas por todos os estagiários, relacionadas com os problemas 

técnicos, falta de recursos físicos nas escolas onde decorreram os estágios, bem como na 

Uni-CV, problemas de conectividade e de acesso à Internet, falta de tempo para o 

desenvolvimento das atividades e pressão causada pelo estágio pedagógico.  

A opção por uma análise mais holística dos dados obtidos com as entrevistas 

afigurou-se indispensável para melhor se compreender a dinâmica de trabalho dos 

participantes no estágio pedagógico, os desafios que enfrentavam diariamente, bem 

como as dificuldades. Notou-se, que apesar de terem sido entrevistados orientadores que 

não trabalharam diretamente com os participantes do b-curso, as suas opiniões não 

divergiam, de modo algum, das dos dois orientadores que trabalharam com estes 

estagiários. Esta situação aplica-se de igual modo em relação aos dois supervisores de 

estágio que não trabalharam com este grupo de estagiários, pelo que se entende que esta 

relativa uniformidade de perceções acabou por justificar, em grande medida, as opções 

de tratamento metodológico das entrevistas, com vista a proporcionar ao leitor uma 

leitura mais aliciante, confrontando as diversas fontes de informação, dos diversos 

inquiridos.  

Conseguiu-se, através das conversas obtidas e da respetiva linguagem não verbal 

ficar muito mais sensibilizadas para diversas questões, designadamente a perseverança 

dos estagiários em esperarem horas para aceder à Internet para realizarem os seus 

trabalhos no b-curso, os esforços realizados pelos orientadores de estágio e respetivos 

núcleos para proporcionarem uma aula diferente (com recurso ao data show e power 
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point) aos alunos, que ainda não estavam muito habituados a essas dinâmicas, pelas 

dificuldades tecnológicas e físicas que a escola apresentava, de entre outras. Porém, 

apesar de se ter procurado transmitir aqui nesta análise a riqueza dos dados obtidos, 

teme-se que ela não seja suficiente para revelar as inúmeras vantagens que eles 

proporcionaram.  

De um modo geral, percebeu-se que, não obstante as dificuldades, por um lado na 

Uni-CV e por outro nas escolas, os principais agentes do estágio pedagógico 

demostraram uma enorme vontade de colaborar no sentido de ajudar na formação e 

profissionalização dos jovens estudantes, procurando capacitá-los e simultaneamente 

encontrando-se dispostos a auto formarem-se, de forma a puderem sentirem-se mais 

preparados para fazer face ao desafio da supervisão/orientação pedagógica. 

Percecionou-se, portanto e nesse contexto, os ambientes online, como meios de extrema 

valia para a dinamização das práticas educativas, que com formação por parte dos 

docentes e com condições nas escolas, nas salas de aula, poderão perfeitamente 

representar verdadeiros ganhos para a qualidade da educação em Cabo Verde. 

Entende-se, no entanto, que um dos importantes contributos desta IA residiu 

justamente no facto de se ter comprovado, que não obstante as dificuldades, é possível 

trabalhar-se com ambientes online nesta fase final da formação inicial dos estudantes, 

na Uni-CV, designadamente no estágio pedagógico e que este processo pode ser 

consideravelmente enriquecido por isso. 

Foi igualmente importante notar o interesse dos orientadores e supervisores de 

estágio em ações de formação, na modalidade de bLearning, que ajudassem a colmatar 

algumas das dificuldades que todos os anos vivenciam. Existia da parte destes docentes 

interesse no aprofundamento das suas competências no domínio das TIC e ambientes 

online, de entre outras áreas que os ajudem a acompanhar os estagiários. Estas 

constatações afiguraram-se pertinentes, principalmente por se constatar que, apesar da 

formação facultada aos docentes das escolas do país pelo programa Mundu Novu, a 

carência ainda existe e está bem patente nos relatos dos estagiários e orientadores com 

quem se interagiu. 

Constatou-se também que os orientadores de estágio percecionaram a sua missão 

como extremamente relevante para a formação destes jovens docentes, encontrando-se 

predispostos a continuar a colaborar com a Uni-CV e disponíveis para ajudarem a 

instituição a colmatar algumas das dificuldades que foram identificadas no que diz 

especificamente respeito à falta de articulação em algumas áreas do estágio e à carência 
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de informação (nomeadamente no que se refere à falta de formação científica que 

alguns destes estagiários apresentaram durante a dinamização das suas aulas nas escolas 

secundárias). 

Conseguiu-se ainda constatar que o “choque tecnológico”, resultado da 

intervenção do Programa Mundu Novu no país, apesar de já ter chegado a muitas 

escolas do país, incluindo duas das quais os entrevistados trabalhavam, carece ainda de 

mais investimento, particularmente a nível da formação de professores, para que as 

tecnologias educativas, sejam efetivamente integradas nas rotinas pedagógicas diárias 

dos docentes, instigando-se o modelo pedagógico interativo tão destacado pelo 

coordenador geral do programa.  

A formação de professores iniciada pelo programa Mundu Novu, poderá ter algum 

seguimento, que se entende que vai no sentido de estimular práticas de trabalho 

colaborativas que possam ajudar na coconstrução de conhecimento, procurando 

estimular também a partilha de experiências e conhecimentos específicos de uma 

determinada área de interesse, que possa ajudar no desenvolvimento/aprofundamento 

dessas competências. Assim como referiram os entrevistados, no contexto do estágio 

pedagógico, a existência de uma rede/comunidade de orientadores e supervisores, 

constituiria um verdadeiro ganho, na medida em que ajudaria a melhorar o processo, 

possibilitando a partilha de materiais, consolidação de práticas e fazeres, bem como 

garantiria a articulação entre todos os agentes educativos envolvidos nesse processo. 

 Todavia, tal como afirma Formosinho (2001, p. 30), “a procura da qualidade não 

se faz sem investigação e sem desenvolvimento profissional e institucional. Nem tão-

pouco estes se fazem sem investigação, recusando-me a acreditar que neste processo 

não ocorram inovações que promovam a qualidade da educação.” 

 

Em  síntese… 

Os dados apresentados e discutidos neste capítulo permitiram conhecer bem a 

realidade dos participantes na ação online, possibilitando a identificação das suas 

potencialidades, limitações, bem como formas para superação dos problemas 

identificados. Compreende-se que existem ainda muitos desafios, pelo que o esforço de 

uma equipa inter e/ou multidisciplinar, que possa pensar e dinamizar este processo, é 

indispensável para que ocorram mudanças significativas, suportadas por ambientes 

online, nos estágios pedagógicos na Uni-CV.  
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Como ficou claro, a criação de um ambiente online, representa uma forma para a 

resolução de muitos dos problemas identificados, podendo essencialmente constituir um 

meio para o acompanhamento permanente ao estagiário, que além de encontrar a 

possibilidade de interagir com outros indivíduos que estão na mesma situação, pode 

também aceder a diversos conteúdos multimédia que lhe permitam o acesso à 

informação que necessitam, por exemplo, para dinamizar algumas das suas aulas, 

ajudando simultaneamente na superação da dificuldade de acesso aos manuais e 

informações.  

Apesar dos participantes na IA (salvo a exceção do orientador que desenvolveu as 

suas atividades na escola piloto do programa Mundu Novu) reconhecerem que as escolas 

onde desenvolvem as suas atividades, assim como a Uni-CV, não têm ainda as 

condições ideais para o desenvolvimento do trabalho com recurso às TIC e/ou a 

ambientes online, todos manifestam interesse em aprender mais sobre estas áreas, 

disponibilizando-se para frequentarem ações de formação contínuas na modalidade de 

bLearning, de forma a aprofundarem as suas competências, essencialmente no que se 

designa de nova abordagem de aprendizagem. 

Assim, constatou-se que a formação, designadamente nas áreas identificadas 

como mais precárias, que no caso dos orientadores e supervisores, eram essencialmente 

voltadas para as TIC e ambientes online, constitui um aspeto relevante para a 

profissionalização destes docentes e que não é relegada para segundo plano. O mesmo 

ocorre com os estudantes estagiários, que apesar de reconhecerem que o tempo era 

exíguo para uma “entrega” ao b-curso e à formação prévia para uma familiarização com 

o mesmo, assumiram a formação como uma importante componente para a sua 

profissionalização e sugeriram mesmo que esta pudesse decorrer logo após o final do 

primeiro semestre (nas férias de semestre do fim do mês de fevereiro/início do mês de 

março), para que pudessem sentirem-se mais preparados para a fase seguinte do estágio 

pedagógico. 

As entrevistas, observações e conversas informais possibilitaram obter dados que 

conduziram a uma perceção diferenciada do processo de estágios pedagógicos na Uni-

CV, tendo-se encontrado um conjunto de educadores determinados em contribuir para o 

melhoramento e aperfeiçoamento deste processo, disponibilizando-se, no caso dos 

professores orientadores, para colaborar com a instituição na preparação dos estagiários, 

intervindo especificamente em áreas relativas à implementação dos programas em 
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contexto educativo, bem como ajudando na transição do estudante estagiário na Uni-

CV, para a escola secundária.  

Além destas, muitas outras propostas surgiram das interações realizadas com 

supervisores, orientadores e estagiários, que se afiguram extremamente valiosas para o 

desenvolvimento deste processo e que poderão ser assumidas e organizadas num 

ambiente online, onde todos possam aceder e refletir sobre as mesmas, facultando, nesta 

fase inicial de transição e de mudança, opiniões e reflexões que possam ser absorvidas e 

implementadas com vista ao melhoramento da prática pedagógica na Uni-CV 
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percurso realizado ao longo destes anos em que decorreu esta 

investigação, é indicativo de que é viável idealizar e implementar ações 

mediadas por ambientes online na Uni-CV. A sua introdução poderá 

contribuir para a otimização dos processos de ensino e de aprendizagem, 

possibilitando o aperfeiçoamento da formação dos docentes, dotando-os das 

competências básicas, transversais e essenciais a um cidadão que vive num mundo 

globalizado, sendo estas determinantes para o pleno exercício da sua cidadania numa 

sociedade crescentemente digital. Assim, a este impõe-se a aquisição de um conjunto de 

competências gerais, como a capacidade de aprender a aprender e aprender a estudar 

(auto-disciplina, gestão do tempo, etc.), integrando-se no âmbito da meta aprendizagem, 

a possibilidade de compreender os desempenhos esperados nas diferentes áreas de 

aprendizagem (critérios de excelência, regras, práticas, etc.) e de melhorar o seu 

desempenho escolar), integradas numa perspetiva de autorregulação e finalmente a 

capacidade de se expressar em diversas linguagens em suporte digital, como 

componente da expressão (Costa, 2010). Interroga-se se não serão estas competências 

fundamentais que qualquer estudante deveria possuir ou adquirir no ensino superior.  

Os estudantes têm o direito de ter uma educação de qualidade, que hoje, conforme 

se sabe e está espelhada nos normativos das várias universidades, passa também pela 

introdução das potencialidades das TIC nomeadamente através da exploração de 

ambientes online, de métodos inovadores de educação, do eLearning como meio para 

melhorar os processos de ensino e de aprendizagem. Nos seus planos de formação 

graduada e pós graduada, a Uni-CV não constitui uma exceção, pelo que contempla 

estas dimensões nos seus desafios para o milénio, como foi atestado neste estudo. 

Nesta investigação, procurou-se responder a alguns desafios nestas matérias que 

foram sendo identificados nos quase dez anos que se viveu e trabalhou na Uni-CV, 

conscientes da incapacidade de se produzir respostas sólidas, pois como se observou ao 

longo deste trabalho, muitas vezes estas não dependiam diretamente da investigadora, 

conforme oportunamente se referirá nas limitações da investigação, como por exemplo a 

carência de equipamentos e meios técnicos para a realização das ações. No entanto, foi 

possível criar um ambiente online, que visou responder aos requisitos exigidos pela 

literatura para a planificação de um b-curso, onde foram identificados objetivos, que 

acompanhados pelos e-conteúdos, foram-se consolidando e gerando b-atividades, 

utilizadas no decorrer das estratégias durante o decorrer do b-curso, que foram alvo de 

avaliação ao longo do semestre, numa preocupação de corresponder às necessidades 

O 
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identificadas junto dos sujeitos envolvidos nos estágios pedagógicos na Uni-CV, pelo 

que em termos conclusivos, se poderá idealizar situações reais de trabalho, ensino e 

aprendizagem através de ambientes online mesmo em condições complexas e 

teoricamente incontornáveis.  

O caráter inovador deste trabalho, aqui revelado, também se afigura como 

importante recurso, sendo de se salientar que na literatura não foram encontradas muitas 

experiências nacionais em práticas supervisivas realizadas com ambientes online indo 

de encontro a situações que ocorrem em outros contextos, por vezes, tidos como mais 

desenvolvidos e que mais facilidades teriam em promover este tipo de iniciativa 

científica e pedagógica. 

Com esta investigação foi possível perceber que desafios que se colocam à 

integração dos ambientes online nos processos de profissionalização dos docentes do 

Ensino Secundário em Cabo Verde, apontam no sentido de que os desafios ainda são 

múltiplos, mas que paulatinamente estão a ser superados e que existe uma vontade 

muito grande por parte do governo do Cabo Verde (refletida através da introdução do 

Programa Mundu Novu), da Uni-CV (refletida nos seus normativos e investimento 

gradual no melhoramento tecnológico dos campi) e dos professores (expresso na 

vontade em dinamizarem as suas práticas pedagógicas com recurso às TIC e na abertura 

na frequência de ações de formação que lhes garantam essas competências) em criarem 

as condições para que as mudanças ocorram e se reflitam positivamente nas práticas 

pedagógicas e, em consequência, no aperfeiçoamento dos docentes e da educação no 

país.  

O Programa Mundu Novu parte justamente do pressuposto que a integração das 

TIC nas escolas ajudará a mobilizar a educação no país, criando novos modelos de 

ensino e de aprendizagem possibilitando que todos os professores do país aperfeiçoem 

as suas práticas pedagógicas e que se auto desenvolvam  nas e pelas TIC.  

Na tentativa de perceber como é que as orientações legais e representações dos 

sujeitos estão a ser compreendidas pela Uni-CV, foi possível constatar, que a Uni-CV 

valoriza o estágio pedagógico, bem como a relação que mantém com as escolas 

secundárias onde este decorre. Naturalmente esta instituição, principalmente por ser a 

única instituição de ensino superior pública em Cabo Verde, rege-se por orientações 

tuteladas, que para a situação em análise estão fortemente relacionadas com a 

implementação do Programa Mundu Novu em todas as escolas do país, o que exige 

desta instituição a formação professores para trabalharem nessas escolas, uma particular 
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incidência nas TIC e ambientes online, como meio de capacitar estes indivíduos para a 

realidade com a qual se depararão quando iniciarem as suas atividades profissionais.  

Retomando aqui as dimensões de análise norteadoras da IA, alude-se de imediato 

à profissionalização dos professores, preocupação subjacente e transversal a toda a IA. 

 

10.1. Profissionalização dos professores 

A problemática inicial da IA, relacionada com a necessidade de perceber que 

desafios coloca a integração dos ambientes online nos processos de profissionalização 

dos docentes do Ensino Secundário em Cabo Verde, conduziu a que, por conseguinte, 

se procurasse compreender a importância dos ambientes online na atualização e 

profissionalização dos sujeitos ao longo da vida. Esta IA permitiu inferir que existe 

uma preocupação na integração das TIC e dos ambientes online na formação de 

professores em ações de formação descontinuadas. Notou-se ainda a existência de uma 

vontade por parte dos docentes do ensino secundário em dominar as tecnologias, um 

desejo em integrarem-se no mundo digital, apesar de se considerar que as condições, 

para tal, ainda não se encontram completamente reunidas, atendendo a que no momento, 

nem todas as escolas secundárias dispõem das condições técnicas e tecnológicas 

(condição que tem vindo a ser, paulatinamente superada pela intervenção do programa 

Mundu Novu). Porém, neste momento, pode-se realmente afirmar que se está a 

interiorizar a noção de que a introdução das TIC constitui um elemento chave para a 

profissionalização dos docentes no ensino secundário em Cabo Verde, para garantir a 

sua integração no mundo e colmatar as múltiplas dificuldades relacionadas 

essencialmente com a carência de informação.  

Foi ainda possível assinalar, no desenvolvimento desta investigação, que houve 

um aumento significativo por parte dos estagiários do acesso à Internet, com a vantagem 

de o fazerem, a partir das suas residências, através dos seus dispositivos móveis, o que 

representa um indício de melhorias do acesso e das condições de conectividade dos 

estudantes na Uni-CV, viabilizando assim a possibilidade de prossecução de iniciativas 

desta natureza no âmbito da formação inicial, contínua e na profissionalização dos 

docentes em Cabo Verde. 

A profissionalização docente exige formação adequada, de qualidade, que possa 

responder às necessidades específicas dos docentes e das escolas. Por isso, considera-se 

importante avançar com o plano de formação sugerido pela coordenação de estágios da 

Uni-CV, que se mencionou no capítulo IX, dirigido especificamente aos orientadores, 

supervisores e estagiários.  
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Quanto à questão colocada inicialmente relativa a qual a importância dos 

ambientes online na atualização e profissionalização, na perspetiva da formação ao 

longo da vida, foi possível verificar que a resposta ficou parcialmente comprometida, 

pela impossibilidade dos orientadores e supervisores de estágio colaborarem no b-curso 

SuperVisão de estágio. Todavia, entendeu-se que estes professores (designadamente no 

decorrer da entrevista e conversas informais com a docente/investigadora) foram 

sinceros ao considerarem que estes ambientes online contribuem fortemente na gestão 

das suas rotinas diárias, possibilitando o desenvolvimento de várias competências, que 

se afiguraram importantes para a sua profissionalização e atualização das práticas 

docentes. O facto de uma orientadora de estágio (OP2), referir que estava a frequentar 

um curso de inglês totalmente a distância, demostrou o interesse no desenvolvimento de 

competências, bem como a importância do recurso a estes ambientes, atendendo a que a 

docente considerava como uma das potencialidades dessa modalidade de formação a 

flexibilidade de horários. 

Aludindo novamente às preocupações iniciais desta investigação, pode-se afirmar 

que esta IA possibilitou compreender que existe uma inquietação por parte dos 

educadores no aperfeiçoamento das suas competências a nível das TIC e ambientes 

online para se atualizarem, entendendo-se que contribuirão também para a sua 

profissionalização, numa perspetiva da formação ao longo da vida. Não obstante, notou-

se que por não constituírem “medidas” que sejam claramente assumidas pelas suas 

escolas pelo que o envolvimento em ações que conduzam a esses intentos, ainda são 

muito tímidas. 

Naturalmente, os estagiários consideraram importante o recurso aos ambientes 

online, como meio para a sua atualização enquanto docentes e cidadãos do mundo, bem 

como para a sua profissionalização, porém, entende-se que os estudantes trabalhadores, 

eventualmente pelas dificuldades experienciadas, motivadas por tantas circunstâncias 

adversas, conforme foi referido, poderão ter alguma reserva em relação a esta questão.  

Quanto ao organizar conteúdos formativos destinados aos estagiários e seus 

orientadores, com recurso a atividades multimédia, de forma a contribuir para o 

aprofundamento das suas competências e simultaneamente criar um referencial 

indicativo de áreas prioritárias de formação em contexto profissionalização para 

os professores de ensino secundário em Cabo Verde, como se compreenderá, pelas 

dificuldades associadas aos problemas de conectividade, técnicos, de entre outros, foi 

manifestamente impossível prosseguir com a implementação do b-curso nos moldes que 



Capítulo X 

Conclusões e recomendações finais 

 
    

469 
 

inicialmente se tinha planeado, aquando a realização do estudo prévio. No entanto, 

procurou-se dar resposta às necessidades mais imediatas dos estagiários, 

desenvolvendo-se alguns módulos de formação, conforme apresentado no capítulo VIII, 

bem como disponibilizando também em papel todos os recursos e materiais que 

ajudassem no desenvolvimento das suas atividades nas escolas secundárias. Por outro 

lado, optou-se por deixar algum tipo de contributo nesta IA que possibilitasse o 

desenvolvimento de ações futuras, pelo que no capítulo VIII, foram também apontadas 

pistas para o desenvolvimento de atividades multimédia para os estagiários, 

orientadores e supervisores, para que quando as condições ideais estiverem reunidas 

(estagiários, supervisores e orientadores tecnologicamente mais experientes, instituições 

com boas condições de conectividade, acesso facilitado a um computador pessoal com 

Internet pelos estagiários e orientadores, de entre outras), haja a possibilidade de 

implementação dessas ações. 

No que se refere à identificação das áreas prioritárias de formação, foi possível 

aferir um leque, mais ou menos, diversificado de domínios considerados pertinentes 

para o aperfeiçoamento das competências docentes para os estagiários, orientadores e 

supervisores de estágio, sendo possível constatar que a área de interesse comum eram as 

TIC e ambientes online, de entre outras, mais ou menos específicas em função dos 

destinatários da formação assim como as valências mais relacionadas com a 

planificação educacional, dinamização de aulas e avaliação (ou seja, áreas relativas ao 

reforço pedagógico).  

Ficou ainda comprovada a necessidade de formação no domínio das TIC e 

ambientes online, designadamente familiarização com conceitos, ferramentas (Web 

2.0), dinamização e criação de cursos em plataformas. Os participantes na IA 

mostraram-se verdadeiramente sensibilizados para a necessidade de realizarem 

formação contínua para o aperfeiçoamento das suas práticas pedagógicas, pelo que 

entende-se que esta experiência ajudou a criar as condições para que ela se efetive, 

atendendo a que já foram identificadas as necessidades formativas destes indivíduos. 

Um dos problemas com que muitas escolas do país continuam a debater-se, é o 

acesso à Internet, impossibilitando muitas vezes o acesso mais interativo e dinâmico que 

os ambientes virtuais poderão eventualmente oferecer, ficando igualmente limitadas em 

termos de acesso a recursos em vários formatos.  

Apesar de se considerar que houve ganhos na Uni-CV no que se refere ao acesso à 

Internet, atendendo a que agora os estudantes têm acesso wireless em toda a instituição, 
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o que não ocorria, por exemplo há cinco anos atrás, considera-se que ainda há 

necessidade de se realizar mais mudanças no que se refere, por exemplo, ao acesso aos 

computadores por parte dos docentes e discentes, bem como a outros recursos, 

designadamente scanners e impressoras. Urge equipar mais salas de informática, onde 

os estudantes possam realizar os seus trabalhos e as suas consultas online, sem se 

sentirem pressionados pelo tempo. Os docentes necessitam também de ter um espaço 

com computadores que estejam permanentemente funcionais, com a possibilidade de 

forma mais segura e confidencial proverem as suas atividades de investigação, didático 

pedagógica e comunicacional. Também considera-se necessário a existência de, pelo 

menos, uma sala laboratório onde os alunos possam realizar os seus encontros para o 

trabalho em grupo, para que possam trabalhar, no caso dos que estão a realizar estágio, 

com os seus núcleos e/ou partilhar informações com outros estudantes que estejam 

também nesse período de formação, com ganhos para o desenvolvimento de culturas 

colaborativas.  

Atendendo a que o perfil do diplomado da Uni-CV119, ao nível do conhecimento, 

exige, de entre outras competências, a utilização e processamento de informação e 

construção de conhecimento, ao nível da comunicação, a interação em rede com 

utilização das Tecnologias de Informação e Comunicação, a capacidade de 

comunicação interpessoal com outras culturas e com outras áreas do conhecimento e a 

adequação da comunicação a diferentes destinatários e ao nível das atitudes 

capacidade de liderança, trabalho autónomo e em equipa, a criatividade, flexibilidade 

e capacidade de inovar e a pró-atividade, perseverança, empreendedorismo e 

capacidade de tomar decisões, apurou-se a necessidade de flexibilizar as práticas 

letivas, para que tal possa ser mais vinculativo, aumentando as horas do trabalho 

autónomo e diminuindo as horas de contacto, por exemplo. Ora isso exigirá, por parte 

da Uni-CV, mais e maior comprometimento com os seus docentes e discentes, 

garantindo-lhes melhores condições de acesso à Internet, mais formação e 

institucionalizando um ambiente online, onde cada docente tenha de dinamizar as suas 

disciplinas.  

Quanto às possibilidades e opções de exploração dos ambientes online na 

formação inicial e contínua de professores, no sentido de puderem conduzir ao 

sucesso das aprendizagens profissionais docentes, concluiu-se que a resposta a esta 

                                                                 
119 http://www.unicv.edu.cv/images/stories/catlogodoscursosgraduao2011-12.pdf (acedido em 31 de maio de 2013) 
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questão encontrava-se relacionada com o nível de familiarização com as TIC e 

ambientes online dos participantes no b-curso SuperVisão de estágio.  

Sobre a interdição do acesso FB na Uni-CV, se se sabe que o interesse pelo 

mesmo é crescente e continua a não ser controlado pela instituição? Sabe-se que o FB, 

poderá também ter uma vertente pedagógica e, especificamente nesta IA, constituiu um 

importante apoio nas atividades desenvolvidas. Considera-se por isso que este deve ser 

utilizado com fins pedagógicos pelos docentes que assim considerarem necessário, pelo 

que essa interdição em contexto de sala de aula deverá ser repensada.  

No que se refere à experiência obtida com os estagiários no durante a 

implementação do b-curso, notou-se que houve um “crescimento notável” destes 

participantes no que se refere ao desenvolvimento das atividades e participação na 

Moodle, sendo que inicialmente mostraram alguma resistência e medo, entendidos 

como naturais a indivíduos que vão utilizar estes ambientes pela primeira vez. Em 

consequência disso e das dificuldades associadas, relacionadas essencialmente às 

questões da conectividade, foi possível apenas realizar atividades mais simples, sem 

muitos recursos multimédia, como sendo a participação em fóruns, nos glossários, 

envios de trabalhos, etc.  

Nos momentos, onde se sentiu que os estagiários já tinham alguma confiança e 

mais preparação certos trabalhos online, foi possível avançar com o livro interativo 

(apesar de a atividade acabar por ficar ameaçada devido aos problemas com a Internet), 

envio de ficheiros e discussão temáticas na Moodle, bem como se notou alguma 

preocupação por parte de alguns estagiários no sentido de participarem diariamente, 

designadamente nos fóruns, o que conduziu por vezes, a intervenções relacionadas com 

o apoio a colegas, quer a nível mais de apoio psicológico, quer a nível de 

desenvolvimento de alguma atividade, o que denotou um certo espírito de interajuda e 

de comunidade. 

Assim, participantes mais experientes terão necessariamente mais motivação no 

trabalho em ambientes online e poderão tirar mais e melhor proveito das potencialidades 

do ambiente, enquanto os inexperientes necessitam de muito mais acompanhamento 

para que tal ocorra, sendo que, muitas vezes, há necessidade de um acompanhamento 

mais frequente presencialmente (principalmente em contextos como o estudado, com 

poucos hábitos de trabalho online e com problemas tecnológicas e elétricos um pouco 

por todo o país, com mais incidência nas zonas rurais), de forma a evitar o abandono. 
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Os dados desta IA permitiram aferir que a possibilidade de realização de ações de 

formação contínua é bem acolhida pelos estagiários, orientadores e supervisores, sendo 

que estes encontram-se predispostos em realizá-la com o recurso à modalidade 

bLearning. 

Vivendo-se atualmente um momento de mudança nesta recente universidade, 

acredita-se que é o momento para o investimento na formação de formadores, com 

investimento nas TIC e nos ambientes online. 

 

10.2.Perceção dos sujeitos em relação ao estágio pedagógico 

Como ficou patente no decorrer da investigação, a perceção dos sujeitos sobre as 

TIC nos seus contextos educativos está muito associada às situações que ainda não são 

as ideais na Uni-CV e nas escolas onde decorreram os estágios pedagógicos. O 

orientador e supervisor de estágio que trabalharam na escola piloto de implementação 

do programa Mundu Novu, acabaram por terem mais acesso às condições tecnológicas, 

pelo que experienciaram melhores condições de trabalho do que os restantes sujeitos. 

Constatou-se que, naturalmente as condições limitadas de acesso às TIC nos contextos 

educativos, condicionam negativamente a perceção dos indivíduos sobre as mesmas, o 

que torna o processo ainda mais complexo. 

Assim como se ambicionava, ao se tentar perceber como é que as orientações 

legais e representações dos sujeitos estão a ser compreendidas pela Uni-CV, apesar de 

se reconhecer que a instituição tem como missão “contribuir para a modernização do 

sistema educativo de Cabo Verde a todos os níveis, designadamente através da 

pesquisa, adoção e disseminação de novas metodologias de ensino e de promoção do 

conhecimento, tirando partido das Tecnologias de Informação e Conhecimento 

(TIC)(Artigo 3.º, D.L. N.º 53/2006, de 20 de novembro - Boletim Oficial Nº 33, I 

SÉRIE), os docentes, discentes e restante comunidade educativa ainda estão 

relativamente limitados no livre acesso e trabalho com as TIC e ambientes online.  

São ainda são poucas (quando comparadas com o número de cursos e disciplinas 

em funcionamento na Uni-CV) as disciplinas com aulas dinamizadas com recurso a 

ambientes online mas acredita-se que a tendência é inverter essa situação e que o 

investimento na formação e profissionalização dos docentes na Uni-CV, bem como as 

recentes alterações vividas na instituição, poderão realmente contribuir para o 

melhoramento destas situações.  

Quanto à supervisão de estágio com recurso a ambientes online, esta representou a 

primeira experiência dessa natureza na instituição, pelo que se espera que prossiga nos 
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próximos anos letivos, apoiada nas pistas facultadas e disponibilizadas nesta 

investigação, superando assim algumas das dificuldades vivenciadas durante a 

realização desta ação. 

Notou-se ainda, conforme foi destacado no capítulo VI, que o claro aumento, a 

partir do 2º semestre de 2012, da banda larga móvel no país mudou consideravelmente 

os hábitos de navegação dos jovens/população, dinamizando consideravelmente esse 

setor e simultaneamente possibilitando mais acesso dos estudantes, dos jovens e da 

população em geral à Internet, que segundo os dados da ANAC veio-se a manifestar 

através de um crescimento exponencial em termos de acesso nestes últimos anos. 

 

10.3. Práticas educativas com recurso a ambientes online 

A IA visou essencialmente “escutar” todos os agentes principais do contexto 

educativo, tornando-os parte do processo de mudança, conforme seria expectável, para 

que esta se tornasse efetiva. De facto, a experiência enquanto docente/investigadora e 

supervisora de estágio na Uni-CV permitiu compreender melhor estas questões, de 

forma a se puder sugerir formas para ultrapassar determinadas dificuldades, com as 

quais foi sendo confrontada no quotidiano, ao longo dos anos.  

Não existem dúvidas sobre a importância da prática pedagógica para a conclusão, 

com sucesso, da formação inicial de qualquer docente. A questão reside em como 

realizar este contacto promovido pela Uni-CV com as escolas. Esta relação é de extrema 

importância e é justamente aí que se apoiou esta investigação, entendendo-se e 

comprovando-se que estas práticas educativas poderiam ser consideravelmente 

melhoradas com recurso às TIC e aos ambientes online.  

Sobre em que medida a incorporação de uma componente de apoio e 

formação online dirigida aos estagiários e orientadores das escolas secundárias de 

Cabo Verde pode melhorar a qualidade da orientação e acompanhamento dos 

estudantes estagiários da Uni-CV, os dados obtidos, bem como a implementação do 

b-curso SuperVisão de estágio, permitiram aferir que uma componente de apoio e 

formação online poderia efetivamente contribuir para o alcance de melhorias 

consideráveis no que se refere a qualidade de acompanhamento dos estagiários da Uni-

CV. Apesar de não ter sido possível contar com a participação dos orientadores e 

supervisores de estágio como participantes no b-curso, os dados obtidos, 

designadamente através das entrevistas, permitiram constatar que existe uma 

sensibilidade bastante considerável para a implementação de ambientes online como 

meio para a orientação e acompanhamento dos estágios pedagógicos. Estes foram 
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percecionados como uma excelente forma de prolongar a duração dos estágios 

pedagógicos, atendendo a que uma das principais lacunas desse processo, segundo os 

inquiridos, estava justamente relacionada com a limitação da duração do mesmo. 

No que se refere aos estagiários e, concretamente à sua reação durante a utilização 

do b-curso, como meio para complemento da prática supervisiva, percebeu-se que este 

era particularmente apreciado devido ao feedback imediato da supervisora 

especificamente em relação aos planos de aula, bem como um espaço de partilha entre 

os núcleos, essencialmente de recursos e de aprendizagem essencialmente voltada para a 

planificação. 

Constatou-se que à medida que o tempo foi passando, a relação dos estagiários 

com a Moodle melhorou, muito fruto da prática que foram tendo com a mesma. Viu-se 

também que realmente as TIC e ambientes online têm um papel importante para o 

desenvolvimento pessoal e profissional dos estagiários e dos seus orientadores e 

supervisores, mostrando-se todos estes agentes predispostos a prosseguirem com a 

atualização e profissionalização ao longo da sua vida, desde que a instituição a que 

estão afetos o permita e o possibilite, o que remete para as orientações legais destes 

estabelecimentos. 

No que diz respeito ao b-curso SuperVisão de estágio, o objetivo era contribuir 

para a profissionalização dos estagiários e restantes docentes, fomentando a partilha, 

interação, a (co)construção de conhecimentos, que ficou inicialmente ameaçada, pelo 

facto de não ter sido possível contar com a participação dos orientadores, pela 

dificuldade inicial no arranque dos estágios (demora associada a questões mais 

burocráticas) e pela elevada carga horária dos orientadores, impossibilitando-os 

estabelecer um contacto mais próximo com os ambientes online e inviabilizando a 

realização de ações de formação nesses domínios, conforme inicialmente previsto. 

Note-se, no entanto, que o objetivo com a criação do b-curso na Moodle não foi o 

depósito exclusivo de documentos, conforme esporadicamente ocorre em algumas 

situações. Mais do que disponibilizar-se recursos em vários formatos, procurou-se 

dinamizá-lo, potencializando a utilização e realização de diversas atividades. 

Apesar de algumas mudanças consideráveis constatadas no trabalho com os 

estagiários em ambientes online, ainda havia necessidade de trabalhar mais algumas das 

questões inerentes a estes ambientes, pois em algumas das suas afirmações, pôde 

perceber-se alguma confusão, designadamente quando um deles, durante a avaliação 

intermédia afirma, em relação à Moodle que “os trabalhos na Moodle tem contribuído 
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sim para fomentar a partilha de conhecimento uma vez que os colegas partilham as 

novas informações e passa-se a ter melhor conhecimento (E1).”Um contacto mais 

prolongado com os ambientes online ou com as TIC, eventualmente durante todo o 

percurso académico destes estudantes, permitiria trabalhar mais e melhor muitas 

questões consideradas determinantes para uma sociedade digital. 

Não obstante, relativamente às preocupações iniciais que motivaram o 

desenvolvimento da nesta investigação, pode-se neste momento assegurar que é 

possível recorrer às TIC e aos ambientes online, mesmo nas escolas que não foram 

contempladas pelo programa Mundu  Novu, desde que: (i) os orientadores de estágio 

sejam convidados a “abraçar” esta recomendação (pois mesmo que as escolas não 

tenham todos os equipamentos necessários para tal, habitualmente, a maior parte dos 

professores já tem o essencial: um computador e acesso à ligação de Internet); (ii) todos 

os participantes no estágio estejam dispostos a realizar formação para melhor conhecer e 

familiarizarem-se com os ambientes online, bem como compreender os desafios 

inerentes ao trabalho de orientação e supervisão pedagógica (iii) o responsável pelos 

estágios da Uni-CV possa mostrar as vantagens da utilização destes ambientes, com 

vista à harmonização de práticas supervisivas e de orientação, bem como de partilha de 

recursos didáticos, superando todas as limitações até ao momento identificadas pelos 

principais agentes dos estágios pedagógicos.  

 Apesar de não se ter conseguido trabalhar na Moodle com os orientadores de 

estágio, conforme inicialmente pretendido e referido, percebeu-se que a incorporação de 

uma componente de apoio e formação online dirigida aos orientadores e estagiários das 

escolas secundárias de Cabo Verde pode realmente aumentar a qualidade do processo de 

acompanhamento dos estudantes estagiários da Uni-CV, na medida em que possibilita 

uma ligação constante com os estudantes estagiários e os orientadores, bem como entre 

os estagiários entre si (comunicação entre os vários núcleos de estágio, que 

habitualmente não ocorre com tanta frequência). Por outro lado, esta IA, permitiu ainda 

perceber que uma das grandes vantagens do b-curso, prende-se por um lado, com o 

acesso aos recursos didáticos online para o desenvolvimento da sua prática pedagógica 

e, por outro, com o acesso à planificação de aulas de cada núcleo de estágio. Sendo a 

planificação uma das áreas mais problemáticas dos estagiários, esta partilha, auxilia 

imenso nas suas rotinas, contribuindo para a construção de conhecimento, conforme se 

constatou. 
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O objetivo de desenvolver uma componente de apoio e de formação online 

para os estagiários e seus orientadores com vista a melhorar a qualidade da 

orientação e acompanhamento do estágio pedagógico na Uni-CV, foi parcialmente 

cumprido, através da implementação do b-curso SuperVisão de estágio. Não obstante, o 

facto de os orientadores não terem participado, os dados obtidos, assim como toda a 

experiência vivenciada (impossível de descrever aqui) permitiram assegurar que este 

objetivo foi cumprido, na medida em que possibilitou dar um apoio síncrono aos onze 

estagiários, possibilitando um acompanhamento, igual para todos, em permanência, 

contribuindo dessa forma positivamente para o sucesso dos seus estágios pedagógicos. 

A experiência com o b-curso SuperVisão de estágio, garantiu  os conhecimentos 

sobre os domínios que necessitavam de aperfeiçoamento (competências) para os 

estudantes estagiários e para os restantes agentes educativos deste processo de estágio 

pedagógico. Pode-se, portanto considerar que existem as informações necessárias para o 

desenho de iniciativas de formação contínua de professores suportadas por ambientes 

online, na modalidade preferencial de trabalho dos participantes na IA (o blended 

learning).   

Com desenvolvimento do b-curso, conseguiu-se alcançar os objetivos 

inicialmente previstos, considerando-se que esta realmente contribuiu para o 

aperfeiçoamento da formação dos estagiários (futuros professores da disciplina de 

FPS/Educação para a Cidadania em Cabo Verde), dotando-os de competências 

pedagógicas e tecnológicas, que de outra forma não teriam acesso (pelo menos nesta 

fase do início da sua profissão). Na sequência dessa ação, foram disponibilizados 

recursos (áudio, vídeo, texto, de entre outros formatos) na plataforma para 

enriquecimento dos conhecimentos dos estagiários; desenvolveram-se materiais para 

apoio (fichas, guiões, módulos de trabalho, de entre outros) ao trabalho dos estagiários e 

seus orientadores e, por último, promoveram-se atividades que, em contexto de 

funcionamento ideal, poderiam conduzir à construção colaborativa do conhecimento 

e/ou hábitos de trabalho colaborativo.  

Pode-se, no entanto, considerar que o alcance deste último objetivo foi limitado 

pelas condições inerentes ao estágio pedagógico, designadamente o início tardio de um 

dos núcleos de estágio, o pouco tempo para a realização de todas as suas atividades 

(devido aos estudantes estagiários terem ainda de realizar disciplinas, estágio, trabalho 

de fim de curso e portefólio) e mais de 50% dos estudantes estagiários serem 

trabalhadores estudantes. Por esses motivos, considera-se que não houve trabalho 
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colaborativo, nos moldes que se entende que, idealmente, teria de decorrer, 

essencialmente por se julgar que os estudantes estagiários não se encontravam nas 

condições psicológicas ideais para que tal ocorresse.  

Quanto ao desenvolver uma componente de apoio e de formação online para os 

estagiários e seus orientadores com vista a melhorar a qualidade da orientação e 

acompanhamento do estágio pedagógico na Uni-CV, considera-se que o que foi 

possível realizar, enquanto docente, investigadora e supervisora de estágio foi efetuado, 

sendo que apesar de todas as dificuldades, conseguiu-se dinamizar o b-curso 

SuperVisão de estágio, apesar de este ter sido essencialmente para os estudantes 

estagiários. No que se refere às condições ideais para que tal ocorra em melhores 

condições futuramente, considera-se que esta investigação, bem como os contactos 

realizados junto da coordenação de estágio da Uni-CV e respetivos presidentes dos 

conselhos diretivos e demais corpos dirigentes da instituição, deverão contribuir para a 

sensibilização para estas questões, podendo contribuir para dinamização desse processo 

nos próximos anos, nem que seja nos moldes que se propôs (com recurso aos 

computadores dos principais agentes educativos intervenientes no processo de estágio 

pedagógico).  

 Relativamente às restantes finalidades que se tinha nesta investigação, pode-se 

considerar, tal como se tem vindo a discutir ao longo do capítulo IX, que as principais 

pretensões foram alcançadas, atendendo a que foi possível dinamizar o b-curso na 

Moodle com os estudantes estagiários, além de se identificar as áreas de formação para 

o desenvolvimento das ações online com os estagiários, colaborou-se com outros 

supervisores de estágio na Uni-CV e orientadores dos estagiários nas escolas 

secundárias, sensibilizando-os para as mais-valias da utilização das TIC e ambientes 

online nas suas aulas e nas aulas dos seus estagiários.  

Acredita-se verdadeiramente que este trabalho inicial de sensibilização foi 

efetivamente realizado durante a prática pedagógica nas escolas e mesmo durante a ação 

de formação desenvolvida com os orientadores de ambos os departamentos aquando o 

início dos estágios pedagógicos. Será essa sensibilização suficiente para a mudança de 

práticas pedagógicas? Provavelmente não, mas é um começo, um meio que com certeza 

foi suficiente para mobilizar os docentes para a frequência de ações de formação 

inerentes a essas temáticas, caso haja oferta formativa. 

O trabalho que tem sido feito na Uni-CV não só ao nível da criação de um núcleo 

de ensino a distância, mas como um grupo de trabalho para refletir e melhorar as 
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limitações identificadas no estágio, bem como todas as recomendações facultadas pelos 

orientadores de estágio nos seus relatórios finais de orientação, assim como os dos 

supervisores, além das discussões realizadas nas reuniões efetuadas com estes agentes e 

elementos da reitoria da universidade, comprovam que se reconhece a necessidade do 

trabalho a realizar e que este está a ser desenhado. Investigações como esta, além de 

outras, eventualmente, com problemáticas igualmente pertinentes, têm vindo a 

representar uma aposta crescente por parte da comunidade docente da Uni-CV e 

apoiadas pela instituição, demostrando também a aposta na capacitação dos seus 

quadros.  

O processo de acompanhamento dos estudantes estagiários está prestes a ocorrer 

em condições ainda melhores do que as que ocorreram nesta investigação ação, 

atendendo a que entende-se que as condições tecnológicas da Uni-CV deverão ser alvo 

de intervenção, de melhoramento, assim como o acesso tecnológico das escolas 

secundárias, é crescente, através do programa Mundu Novu. 

O trabalho online constitui um desafio permanente para qualquer sociedade e os 

desafios são constantes, sendo que o seu sucesso depende do nível de “entrega” que as 

instituições e seus colaboradores estão dispostos a fazer.  

 

10.4. Nova abordagem à aprendizagem 

Fala-se de uma nova forma de aprendizagem ou de uma nova abordagem à 

aprendizagem, por se entender que hoje há que reconhecer que a educação, muito em 

consequência das mudanças ocorridas na sociedade, começa a ser percecionada de outra 

forma. Apesar da existência de algumas limitações em algumas escolas, em Cabo 

Verde, reconhece-se verdadeiramente esse desafio e os educadores começam a 

mobilizar-se para viverem com a tecnologia e para tirarem o melhor proveito da mesma 

para as suas rotinas pedagógicas.  

O modelo ecológico de supervisão de estágio representa, conforme se afirmou, 

uma opção cabal para a situação dos estágios na Uni-CV, na medida em que a proposta 

educativa visa contribuir para a formação de indivíduos capazes de compreender o 

mundo e agir nele de forma crítica (sendo que se entende que a integração na educação 

dos ambientes online complementa esse desafio), pelo que entende-se que o trabalho em 

ambientes online, poderá contribuir para um reforço desta “competência”, que se 

afigura ainda um pouco “adormecida” nos estudantes e docentes da Uni-CV.  

Com o b-curso SuperVisão de estágio, constatou-se que apesar de existirem 

políticas educativas, que procuram desenvolver um “Mundu Novu”, através da 
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dinamização das práticas pedagógicas com recurso às TIC, procurando-se criar o que se 

designa de “um novo modelo interativo” de ensino e de aprendizagem, existe 

efetivamente ainda muitos desafios para os professores do país. Por isso, acredita-se que 

é urgente investir em ações como a que se desenvolveu, procurando criar práticas 

consolidadas de trabalho com as TIC e ambientes online, que apostem no etutor como 

um fator determinante para o sucesso desse processo e que faz efetivamente a diferença 

através da mediação, levando o estudante a ir mais além, compreendendo os desafios da 

sociedade do conhecimento, a par de levá-lo a compreender a sua importância, enquanto 

jovem professor num continente africano. 

Este novo modelo de aprendizagem necessita de ser analisado à luz das 

competências transversais destacadas pelas diretrizes da União Europeia que são 

determinantes para a construção do indivíduo enquanto pessoa e enquanto profissional, 

por dotá-lo de competências essenciais para uma aprendizagem ao longo da vida.  

Reconhece-se que, dada a natureza destas competências, há necessidade de muito 

mais tempo para que estes sejam efetivamente alcançados. Ou seja, não se aprende a 

aprender em quatro meses, assim como não se aprende a gerir informação nesse curto 

período de tempo, não se adquire habilidades para tomar decisões rapidamente, nem 

habilidades de dedução e análise ou competências de expressão verbal e de 

comunicação, assim como hábitos de trabalho em equipa, de pensamento criativo e 

capacidade para resolução de problemas, de gestão e liderança, pensamento 

estratégico e de autogestão e autodesenvolvimento rapidamente. Ora estes processos 

exigem tempo, pelo que se sabia que, à partida, seria impossível num curto espaço de 

tempo, num período de tantas ansiedades e stress, como o de um estágio pedagógico, 

conseguir alcançar todos os objetivos, que conduzissem ao desenvolvimento dessas 

competências. 

Porém, não se pode afirmar que estes finalistas não tinham nenhuma dessas 

competências, apenas considera-se que estas necessitam de ser reforçadas, pois acredita-

se que os contextos educacionais na Uni-CV, infelizmente ainda não estão voltados para 

uma abordagem integradora, diversificada, rica, assente nos principais pressupostos 

exigidos para a educação no século XXI, conforme se desejaria. Assim entende-se 

importante apostar na formação, na sensibilização de toda a comunidade educativa 

(estudantes, docentes da Uni-CV e das escolas secundárias) para que assim se possa 

trabalhar colaborativamente em prol destes desígnios, que a médio prazo, serão 

superados. 
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10.5. Pistas de investigação e trabalhos futuros 

 
We need people who can think divergently, across outdade.  

Sugata Mitra 

 

Num mundo da “geração c” (connect, communicate, change), precisa-se de 

pessoas, tal como Sugata Mitra, sugere “que possam pensar como crianças”. Indivíduos 

com acesso à tecnologia, contextos novos e digitais, com curiosidade e predisposição 

para a inovação, independentemente do lugar onde estejam. Assim, as sugestões de 

investigação futura e de recomendações vão muito nesse sentido, numa perspetiva de 

continuidade de investigação que conduza a formas de aperfeiçoamento e 

desenvolvimento da realidade tecnológica e educativa em que Cabo Verde se encontra. 

 O caminho para que tal ocorra já está a ser trilhado pela Uni-CV e outras 

universidades do país, que investindo na formação pós graduada dos seus docentes, 

incentiva o desenvolvimento do país, porém, a par disso, importa realizar protocolos de 

colaboração com instituições que ajudem a colmatar as dificuldades existentes a nível 

de infraestruturas de redes, investindo favoravelmente no impacto tecnológico no país e 

empresas de topo na área da tecnologia educativa que possam oferecer produtos a 

preços competitivos que possam alavancar este processo, criando produtos e 

plataformas atrativas, disponibilizando materiais/conteúdos interativos e pedagógicos. A 

par destas estruturas, deve-se também investir na formação de formadores, investir nos 

educadores, principais responsáveis para a dinamização desses processos. 

Estas alterações mobilizadas pelas instituições escolares ou Ministério de 

Educação representam medidas que ajudam na inovação, possibilitando que esta não 

seja feita apenas fora das escolas, mas vinda de dentro delas, antecipando já aquilo que 

antes se designava de futuro tecnológico e que hoje representa apenas o presente, 

eventualmente em alguns casos, o passado. Assim, importa encontrar um conjunto de 

pessoas com vontade de se mobilizarem e começarem a trabalhar no presente com o que 

têm (enquanto não se estabelecem as condições necessárias e ideais para o trabalho com 

ambientes online). Neste caso, porque não recorrer a um computador com ligação à 

Internet e investir nas ferramentas e aplicações online gratuitas para mobilizar rotinas 

pedagógicas? Por exemplo, no caso apresentado e discutido nesta investigação, um 
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supervisor e/ou orientador de estágio pode recorrer ao BB Flashback120 para interagir 

com os seus estagiários, facultando-lhes dicas para a gestão, planificação e organização 

das suas aulas. Este programa gratuito é excelente para a realização de tutoriais e não 

tem limite de tempo/horas de gravação, podendo depois ser ouvido por um utilizador 

que não tem ligação à Internet (condição que poderá ainda ocorrer em Cabo Verde). 

Estes tipos de ficheiros áudio poderão, posteriormente serem partilhados na dropbox ou 

até mesmo na Moodle.  

Para os estágios pedagógicos, sugere-se ainda o recurso ao “caderno digital” ou 

“One note”121, aplicação gratuita que poderá auxiliar o supervisor, orientador e 

eventualmente os estagiários com as suas notas/informações relevantes para esse 

processo/reflexões de aula, etc. online, disponibilizando as suas notas/apontamentos na 

“cloud”, de onde poderão ser acedidos a qualquer momento e em qualquer lugar e onde 

poderão ficar “armazenados” durante vários anos, possibilitando a sua utilização 

durante vários anos letivos. 

Porque não criar um CD com conteúdos e atividades pedagógicas para os alunos e 

para os estagiários (numa perspetiva de auto formação e de aprofundamento das suas 

competências destes últimos) para a disciplina de FPS/Educação para a Cidadania, que 

poderá colmatar a limitação da inexistência de um manual escolar? Este CD 

comportaria atividades, documentos, quizzes, de entre uma panóplia de atividades que 

poderão ser desenvolvidas para estes contextos e que depois poderiam ser distribuídas 

pelas escolas. 

Importa ainda reforçar a necessidade de criação de um gabinete ou centro de apoio 

ao ensino a distância na Uni-CV, que apoiasse os professores a criarem os seus e-

conteúdos, a os disponibilizarem, que fomentasse o desenvolvimento/implementação de 

cursos online. Este apoio é imprescindível nesta fase inicial e durante a vida da 

academia para que esta possa crescer, possa florescer... 

Num momento onde a profusão de recursos digitais é imensa, existem online um 

vasto conjunto de aplicações (apps) gratuitas, de muita qualidade que poderão ser 

viabilizadas pelos educadores e que poderão ser importantes para aqueles que estando 

na Uni-CV, desejem iniciar a dinamização das suas práticas.  

Assim, para um ensino mais individualizado das várias áreas disciplinares e para 

utilizadores que dominem a língua inglesa, recomenda-se o Corinth Classroom122 

                                                                 
120http://www.bbsoftware.co.uk/bbflashback.aspx 
121 http://office.microsoft.com/pt-pt/microsoft-onenote-software-de-tomada-de-notas-FX010048770.aspx 

122 http://apps.innteach.com/corinth-classroom-b-3/ 
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utilizando-se uma estratégia didática e visualmente atrativa para ajudar o estudante no 

seu estudo. A par desta, a Khan Academy123 representa uma excelente opção para a 

aprendizagem, com excelentes conteúdos validados e controlados online, sendo que 

alguns deles começaram já a serem traduzidos para português pela Portugal Telecom124. 

Desperdiçar este conjunto de recursos de qualidade, que ajudarão nos processos de 

ensino e de aprendizagem, internacionalmente validados, representa um desperdício, 

muitas vezes originado pelo desconhecimento, que pode ser perfeitamente 

compreensível em contextos como o que se estudou, atendendo a que não existem 

muitas oportunidades de contacto e para sensibilização destes meios, pelo que se 

perceciona a realização desta IA, conforme se referiu, como uma forma para a 

superação de algumas dessas dificuldades. 

É realmente importante saber encontrar online soluções que possam apoiar o 

educador na sua missão, pelo que se entende que a utilização das aplicações 

pedagógicas interativas e ferramentas didáticas representam um verdadeiro ganho nestes 

domínios, principalmente porque hoje na educação não basta ensinar aos alunos, 

esperando que eles aprendam. Hoje tem-se de procurar maravilhar os alunos, esperando 

que eles se sintam suficientemente aliciados para voluntariamente desencadearem esse 

processo complexo que é a aprendizagem. 

Por último parece indispensável a consolidação da estrutura da organização geral 

dos estágios pedagógicos na Uni-CV, pois esta parece ser manifestamente insuficiente, 

por melhor e mais competente que seja o atual coordenador geral dos estágios, 

considerando-se que este deveria ser coadjuvado por outro tipo de estrutura, à qual 

estaria associada uma equipa especializada de docentes, que pudesse responsabilizar-se 

exclusivamente pelos estágios pedagógicos e profissionais da instituição em todas as 

suas unidades orgânicas, na cidade de Praia e em São Vicente. Estaria ainda a cargo 

desta equipa a revisão dos normativos dos estágios, designadamente o seu regulamento 

geral, considerado já obsoleto, voltado para uma aprendizagem orientada para os 

modelos mais tradicionais. A sua revisão, deveria ser orientada para uma perspetiva 

mais sócio construtivista, assente nos requisitos exigidos para uma educação de 

qualidade deste século. 

Compreende-se que a mudança, por vezes é difícil e complexa, podendo acarretar 

resistências de diversas ordens, mas quando esta ocorre, habitualmente obtém resultados 

positivos, desde que seja devidamente operacionalizada. Neste sentido, entende-se que a 
                                                                 
123 https://www.khanacademy.org/ 

124 http://fundacao.telecom.pt/home/khanacademy.aspx 
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inovação faz-se através da qualificação, através da preparação para o futuro e da 

capacidade do indivíduos ser capaz de ter competências para antecipar os cenários do 

futuro. O repto está lançado! 

 

 

 
Eu tenho a eterna mania de não desistir nunca, e 

de procurar novos caminhos, novas etapas, subir 

morros e ralar os asfaltos, porque eu penso que 

a vida é cheia de novas possibilidades.  

Lúcia Almeida 
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Decreto-Legislativo nº 2/2010, de 7 de Maio (DLBSE) 

Decreto-Lei N.º 53, 20 de Novembro de 2006. Estatutos da Universidade de Cabo Verde. Uni-

CV: Praia. 

Decreto-Lei n° 17/2007, de 7 de Maio – Aprova o Estatuto do Ensino Superior Privado  

Decreto-Lei nº 207/96, da Lei Portuguesa 

Decreto-Lei nº 46/2009, de 23 de Novembro – Aprova a Lei Orgânica do Ministério da  

Educação e Ensino Superior.  

Decreto-Lei nº 53/2006, de 20 de Novembro. Aprova os Estatutos da Universidade de Cabo 

Verde 115/2013 de 7 de Agosto 

Deliberação Nº 003/2010 de 19 de Novembro. Regulamento dos Estágios Pedagógicos da 

Universidade de Cabo Verde 

Documento Orientador da Revisão Curricular (2006). Praia: Ministério da Educação  e do 

Desporto (versão digital, não publicada).  

Estatuto do Pessoal Docente - Decreto Legislativo nº 2 de 2004 

Lei de Bases do Sistema Educativo de Cabo Verde - Decreto-Legislativo nº 2/2010, de 7 de 

Maio.  

 Decreto-Lei nº 23/2011: Altera os artigos 9º e 25º dos Estatutos da Universidade de Cabo 

Verde. 

Lei nº 103/III/90, de 29 de Dezembro (LBSE) 
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